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A  magyar kereskedelmi csarnok felhívására a M. T. Akadémia 
1 88i^-ben kereskedelmi műszótár kiadását határozta el s a nemzet- 
gazdasági s statisztikai bizottság e szótár szerkesztése ügyében 
Dr. Kautz Gyula elnöklete alatt külön bizottságot küldött ki, melynek 
tagjaivá lettek a bizottság kebeléből: Dr, Földes Béla, mint jegyző, 
Geiióczy Gyula, Lukács Antal és Lukács Béla; az Akadémia nyel
vészeti osztályából Joannovics György és Dr. Török Aurél; az Aka
démia jogtudományi osztályából Dr. Ai)átby István és Tóth Lőrincz.

E bizottság a szükséges előmunkálatok megtétele után meg
állapította a munka tervezetét s programmját. Kimondotta min
denekelőtt, hogy a mű magyar-német s német-magyar szótár alakjá
ban készíttessék kereskedelmi encyclo|)íedia jellege nélkül, azonban 
különös tekintettel a kereskedelmi levelezésben s könyvvitelben hasz
nált pbraseologiára. Az anyag megválasztásában mindenekelőtt mel
lőzendőnek tartotta a kereskedelmi földrajzban, kereskedelem törté
netében, vizi- s tengerjogban előforduló ritkán használt neveket, 
továbbá az áruisméből a csak idegen névvel biró s kevésbé ismert 
czikkeket, ez utóbbiak kiválasztásánál általában irányadóul tekint
vén a vámtarifa hivatalos betüsoros árulajstromát. Másrészt azonban 
szükségesnek tartotta, hogy oly műszavak, melyek a kereskedelmi 
jog, váltójog, csődtörvény, banküzlet s tőzsde körébe tartoznak, 
lehetőleg teljesen felvétessenek; e mellett a nemzetgazdaságnak s 
pénzügytannak a forgalomra vonatkozó kifejezései, a fogyasztási adók 
kivetésénél használt műkifejezések, a kereskedelmi levelezésben s 
könyvvitelben előforduló műszavak s kifejezések, a hazai forgalom
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bán előforduló pénznemek s mértékek nevei is felvétessenek. Az 
egyes kereskedelmi ágak közt a bankár- s alkusz-üzletekre kivánt 

különös gondot fordittatni, mig a gyógyszerészek, kertészek stb. 
egészen specialis jellegű szavait mellőzendőknek hitte, sőt meg a 
kereskedelmi használatban levő szók közül is mellőzendőknek tar
totta a kevésbé fontos s magától érthető egyszerű összetételeket. 
Végül mindenütt, hol bármily szempontból tanácsosnak látszott, 
gyakorlati példákat óhajtott választatni, különös tekintettel a levele
zésben, börzén s könyvvitelben előforduló használatra.

Az egyes szavak s kifejezések nyelvészeti megbirálásánál a 
következő főbb elvek állapíttattak meg: Helyes magyarság, tiszta 
szókéjDzés s a M. T. Akadémia által kiadott helj^esirási szabályok 
tekintetbevétele lényeges feltételek ugyan, de azért a megbirálás 
lehetőleg oly szellemben történjék, mely a nyelvfejlödés folytonos
ságát meg nem szakítja. E szerint tehát közkeletű, bár némi tekin
tetben kifogásolható szavak, mint számla, kézbesítés, raktár, egyen
leg stb., különösen olj^anok, melyek egész szócsalád alapjai, meg- 
tartandók. A  kereskedelmi s váltótörvényben, továbbá az adóztatási 

szabályokban s tőzsdei szokásjogban előforduló kifejezések meg- 
hagyandólí. A  nemzetközi jellegű szavak ]3k bank, elevátor, ázsió 
stb. meghagyandók még abban az esetben is, ha egyesek helyébe 
újabban magyaros, de nem helyes képezésü szók jöttek divatba, 
pl. börze mellett tőzsde; a teljesen meghonosodott idegen szavak 
azonban lehetőleg magyar helyesírással írandók. Uj szavak készí

tése csak elkerülhetlen esetben lehet s még ekkor is helyesebb a 
táj szókat használni, különösen a kis kereskedésben s áruismében elő
forduló kifejezéseknél. a

A tervezet megállaj^itása, a szerkesztők megválasztása s a költ
ségvetés helybenhagyása 1884 elején megtörténvén, a szerkesztők 
azonnal hozzá kezdtek a szükséges anyag gyűjtéséhez.

Több mint 300 irodalmi forrás használtatott fel, köztök az 
összes törvények, miniszteri rendeletek s utasítások, többnemü
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i | )íirkamarai jelentés, hazai különféle szak- s táj szótárak, nyelvé

szeti folyóiratok, különféle hazai s külföldi, kereskedelmi s nemzet- 
í^azdasági munkák stb. Ezenkivül tekintélyes kereskedöházak árjegy
zékei, pénzintézetek s más kereskedelmi társaságok nyomtatványai 
használtattak fel. Különös elismeréssel kell e tekintetben felemli- 
tenünk az osztrák-magyar bank budapesti igazgatóságát, a magyar 
államvasutak, a cs. kir. szab. Dunagözhajó-társaság s a magyar álta
lános hitelbank igazgatóságait, melyek összes üzleti n^^omtatvány- 
mintáikból egy-egy példányt bocsátottak rendelkezésünkre, migmás 
testületek s pénzintézetek, minők az első hazai pesti takarékpénztár, 
magyar általános biztositó intézet, földhitelintézet, a budapesti ipar- 
s kereskedelmi kamara, a könyvkereskedők egylete s mintegy 35 
más testület s magánkereskedőczég részben még a kereskedelmi 
csarnok, részben a M. T. Akadémia fölhivására az üzletkörükben 
használt szavak s kifejezések lajstromát küldték be hozzánk. A szer
kesztőség e mellett a főváros nagyobb könyvtáraiban s különösen az 
orsz. m. kir. statisztikai hivatalnak e tekintetben igen gazdag könyv
tárában tett tanulmányokat s magánosok közül is többen szíves
kedtek adatokat szolgáltatni, igy a bizottság tagjain kivül Brázay 
Kálmán, Galgóczy Károly, Jónás János, KeriDely Antal, Körösi 
József, Köváry László, Machik József stb.

Az ez utón összegyűjtött szőanyarj meybirálóisa első sorban a 
két szerkesztő feladata volt, kik e czélból 1884 elejétől kezdve csak
nem naponként közösen tanácskoztak és dolgoztak. Oly szavakat s 
kifejezéseket, melyekre vonatkozólag akár tárgyi, akár nyelvészeti 
szempontból a két szerkesztőnek bármily csekély kételye volt, 
szakok szerint összeállitva sokszoroztatták s a szerkesztő bizottság 
tagjainak megküldték, kik azután a szerkesztők jelenlétében tar
tott bizottsági üléseken azok felett véglegesen határoztak.

1885 junius havában már mintegy 15,000 szó volt egybe
gyűjtve s megállapítva, igy a szerkesztőség elérkezettnek vélte az időt 

a mű mjomatásának megkezdésére, A M. T. Akadémia a Franklin-



Ví

társulat igazgatóságával megkötvén a szerződést, liogy a szerkesz

tők által kidolgozott szöveg megbirálása s esetleges pótlása s kijaví
tása annál jobban eszközöltethessék, a kiszedett szöveg —  meg nem 
tördelve -  a szerkesztőség összes tagjainak s a M. T. Akadémia 
nemzetgazdasági s statisztikai bizottsága tagjainak is megküldetett 
észrevételek megtétele végett. A szerkesztő-bizottság tagjai ezután 
két hetenként összejőve a beérkezett javaslatok figyelembe vételével 
a szöveget kijavította, a végleges megállapitást a szerkesztőségre 
bizva. Póz az eljárás azonban úgy költséges volta, mint Ivülönösen a 
munka haladását késleltető nehézkessége miatt nem volt folytat
ható. A  M. T. Akadémia tehát 1886 april havában azt az intéz

kedést tette, hogy a szerkesztő-bizottság, mint ilyen, működését 
megszüntesse. A szerkesztők ezentúl csak egyes szakértőktől beér
kezett észrevételek által gyámolittattak; az E  betűig azonban a 
szöveg a volt bizottság megállapodása szerint közöltetik. A  szakér
tők közt Dr. Apáthy István, Kerpely Antal, Körösi József, Kőváry 
László s Lukács Antal urak neveit kell e helyen különös köszönettel 
felemlitenünk. Megjegyezzük ez alkalommal, hogy a szerkesztők a 
már kiszedett szöveget ismételve összehasonlították a jelesebb kül
földi kereskedelmi szótárakkal, a Ehode-féle ötnyelvű phraseolo- 
giával s nehány hazai szakszótárral.

A  nyomatás a szerkesztő-bizottság által megállapított alakban 
s betűkkel történt. A  szerkesztők az ügy technikai részére vonatko

zólag a következő főbb elveket fogadták e l : Utalások lehetőleg csak 
ott használandók, hol az idézett szó közel esvén, a felkeresés nehéz
séggel nem jár, vagy ott, hol egész szócsaládokról lévén szó, az ismét

lés sok helyet venne igénybe. A német helyes Írásnál, mivel az 
újabb reformjavaslatok még nem állapodtak meg, az eddig haszná
latban volt szokás követendő : magyarországi helynevek csak magyar 
alakjukban veendők fel. Ott, a hol egy szónak több nem keres
kedelmi jelentése mellőztetett, a felhozott kifejezés synonymja 

zárjelben kiteendő. Az egyes szavak egészen különböző értelmei
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i'/ámolv által világosan elkülönitendök; a rokon, de nein synonym 
jciciitések 2)ontosvesszö által. Encyclopaedicus jellegű magyaráza- 
lók, különösen pénznemek értékénél, továbbá kevésbé ismert s nem 
miigyar nevű árnczikkeknél, lehető röviden s zárjelben közlendők, a 
ni agyar-német részben pedig az ily szavak elhagyandók. Köviditések 
l<■ll('tőleg egyszerűek legyenek s a kereskedelmi életben használt 
i'oviditések, pl. kgr. kr. pr. stb. a betűk elején közöltessenek. A  szö
vegben használt rövidítések, rendesen zárjelbe téve, a kővetkezők :

a. m  . =  a n n y i  m in t . kV. =  k ö n y v v i t e l .

b . b á n y á s z a t . n . == n ó n e m ü .

b iz t . =  b iz to s ítá s . o d . —  o d e r .

br. =  b ö r z e . p . =  p é ld á n k

h. —  h im n e m ü . n y o m d . =  n y o m d á s z a t .

b a j. —  h a jó z á s . tk . —  t ö r v é n y k e z é s .

k. =  k ö z n e m ii. V . —  vá ltó .

kk . =  k ö n y v k e r e s k e d é s . V l l . — va sú t.

Megjegyezzük végűi, hogy a német-magyar rész összesen 22,495 
czikket tartalmaz, melyek közt legtöbb (2646) az S betűre esik. 
A magyar-német rész körűlbelöl hasonló terjedelmű lesz.

Budapesten, 1887 január hó.

Ä szerkesztők.





A, I) pénzdarabokon, mint 
pénzverés helye, a birodal
mi jovéirost jelenti, pl. fran
cia or szél g i pénzen: Párizs; 
íii) éirfolyamjegyzéken= ar~ 

pénz (ellentéte : P. == 
papír); 3) váltónál= aecep- 
tirl, elfogadott.

M. 1) -óval, -jával; 4 Pfiind 
A 3 Ü, á font 3forin tjáva l; 
'I) Zinsen á 5'Vo, 5 százalé
kos kamat; öt száztóli ; 3) 
. . . ig ; No 100 á No 150, 
100 szcimtól 150-ig.

n. a, O. =  am angeführten 
Orte, idézett helyen.

A. (*,. =  anno currente, folyó 
évben.

A. 1’. =  anni futuri, jövő évi.
Alig. =  angeboten, kínálva.
A. |)r. =  anno prascedente, 

múlt évben.
Aal, h. 1) ángolna; 2) törés 

! a. posztóban) ; belezna ( a 
vászonban).

Aalliaut, h. ángolnabör.
Aaronswurzel,n. árongyökér.
A asseite, n. húsoldal ( bőrnél).
Al), 1) le, levonásával; 4;̂ /(j 

ab, á százalék le, á százalék 
levonásával; ab oder zu, 
több vagy kevesebb ; einige 
Gulden ab oder zu, nehány 
forinttal több vagy kevesebb;

( kötlevelekben azt jelenti, 
hogy valamely árú a vevő 
felelősségére valamely hely
réd szállítandó); ab Wien, 
nécsből ( Pécsben való át
adás m ellett); ab Lager, 
raktárból; ab Raab kommt 
dicse Waare zu stehen ... ,  
(ly őrből (Győrött átvéve) 
kerül ezen áru . . .

Kcrrskodebni szótár. I.

Aha (Abba, Abats, Abbajehs), 
ahaposztó.

Abaichen , megakólni , kiil. 
szabályozó mértékkel meg
mérni, hitelesíteni ( ürmér- 
téket).

Abaichung, n. hitelesít és, ür- 
mértékhitelesítés.

Abalienation, n. idegen kézre 
ju tás; elidegenítés, idegen 
kézre juttatás.

Abalieniren , idegen kézre 
juttatni, elidegeníteni.

Abändern (einen Fehler), ki
javítani, helyre igazítani ; 
der betreffende Posten fin
det sich bereits in meinen 
Büchern abgeändert, az 
illető tétel könyveimben ki 
van már igazítva v. ja 
vítva.

Abandon, odahagyás, át- v. 
odaengedés ( hajó biztosítás
nál).

Abandonniren, átengedni (a 
biztosított tárgyat, ha csak 
részben sérült meg, a bizto
sított összeg teljes lefizetése 
mellett átadni).

Abandonrevers, h. odaengedő 
irat.

Abandonsystem, k. átenge- 
dési rendszer ( sértett áriík- 
nál).

Abarbei, perzsa pénz — 85 
krajczár.

Abarbeiten, 1) ledolgozni,
munkával leróni ( tarto
zást ) ;  2) zátonyra akadt 
hajót szabaddá tenni, elin
dítani, leszabadítani.

Abas, perzsa gyöngymérték—  
0’14:58 gram.

Abassamento, (olasz) árleer-

Abattant, h. csapó ajtó (bolt
ban ).

Abbaken, {haj.) jeleket rakni 
( úszó hordókkal).

Abbauen einen Markt, fel
szedni a sátorfát.

Abbekommen, részét kikap
ni {nyereségből), részesül
ni ( nyereségbon) ;  auf diese 
AVeise werden Sie auch 
Ihren Theil vom Ge- 
winnste abbekommen, ily  
módon Ön is részesülni fog 
a nyereségben.

Abbestellen, visszarendelni, 
tett rendelést visszavonni; 
AVaare abbestellen, árú 
megrendelését visszavemni.

Abbestellung, n. visszavonás, 
visszarendelés; Ihre Abbe
stellung konnte nicht 
mehr berücksichtigt wer
den , Jiiegrendelése vissza
húzáséit nem lehetett többé 
tekintetbe venni.

Abbezahlen, lefizetni, leróni.
Abblassen , (színekről) fa 

kulni.
Abborgen, kölcsönözni, köl

csön kérn i, kölcsön fö l
venni.

Abbrechen, 1) abbanhagyni, 
félbenszakítani, megszün
tetni ; lassen Sie uns ab
brechen, hagyjuk abban; 
mitten in der Arbeit ab
brechen, mikor legjavában 
foly, félbeszakítani a mun
kát ; die Correspondenz 
abbrechen , a levelezést 
megszüntetni; 2) am Lohne 
abbrechen, a bérből levon
ni V. lehúzni ; vom Preise 
abbrechen, az árból leal
kudni.

Abbreviatur, n. rövidítés (a  
könyvvezetésben ).

Abbreviiren, rövidíteni.
Abbringen (ha j.), leszabadi.

1



Abbruch A b fa lle n A bgabe

tani, zátonyra akadt hajót 
szabaddá tenni.

Abbruch, h. rövidség, kár; 
levonás; Abbruch thun, 
rövidséget v. kárt okozni, 
megcsorbítani; Abbruch 
leiden, rövidséget látni v. 
szenvedni, csorbát szenved
n i; ohne Abbruch, levonás 
nélkül.

Abdampfen, 1) elgözölni, el
párologni; abdampfen las
sen, elgözölögtetni, elpárol- 
ta tn i; 2) (ha j.) elindulni 
( gőzerővel).

Abdankungserklärung, n. le
mondó nyilatkozat.

Ab dingen, lealkudni.
Ab Discont, kamat le (leszá

mítolásnál ).
Abdringen, kicsikarni, kierő

szakolni ; diese Summe ist 
mir abgedrungen, kicsi
karták tőlem ezt az összeget.

Abdruck, h. lenyomat.
Abdrücken , lenyomni ( az 

árakat).
Abelmoschkorn, k. pézsma

mag.
Abendblatt, k. esti lap.
Abendbörse, n. esti börze, esti 

tőzsde.
Abendpost, n. esti posta.
Abendzug, h. esti vonat.
Aberkennen, oda nem ítélni 

(valakinek va lam it); ab
erkennen das Kecht, vala
kitől a jogot megtagadni.

Abfahren, elindulni, elutazni; 
mit dem Abendzuge ab
fahren, az esti vonattal el
utazni.

Abfahren, k. továbbítás ; das 
Abfahren der Waaren, az 
ái’úk továbbítása.

Abfahrt, n. elindulás; Ab
fahrt eines Zuges, vonat
indulás. %

Abfahrtsbrief, h. (ha j.) indu
lási parancs.

Abfahrtsstation, n. induló 
állomás.

Abfahrtszeit, n. (eines Zu
ges), indulás ideje.

Abfall, h. 1) apadék ; hulla
dék; der Abfall im Ge
wichte ist nicht gross, a 
súly apadéka nem nagy;

2) hanyatlás; sein Ge
schäft ist in Abfall, üzlete 
hanyatlóban van.

Abfallen, ju tn i; das ist kein 
gutes Geschäft, es fällt 
dabei nicht viel ab, ez nem 
jó  ügylet, nem igen látni 
hasznot mellette (nem sok 
hasznot h a jt); es ist dabei 
für mich nichts abgefal
len, e mellett nekem semmi 
sem jutott.

Abfallend, aléibb va ló; diese 
Qualität ist etwas abfal
lend, ez a fajta valamivel 
alább való.

Abfallstoff, h. hulladékanyag.
Abfangen, (vevőket) elcsalni, 

elkapni, elcsábítani.
Abfärben. színét hagy

ni, festeni; diese Stoffe 
sind nicht echtfärbig, sie 
färben ab, ezek a kelmék 
nem tartós színűek, fognak 
V. nem tartós festéküek, szí
nüket hagyják; das Tuch 
färbt ab, a posztó fest, v. 
posztó színe kimegy.

Ab fassen , 1) átvenni; ich 
habe zam Versenden ab
gefasst, elküldés végett át
vettem; száraz árút mérés 
s csomagolás által elkészíte
ni az eladásra; wir müssen 
heute auch noch Candis 
abfassen, nekünk még ma 
sárgaczukrot is kell csoma
golni ; 3) Írásba foglalni, 
fogalmazni; szövegezni.

Abfassung, n. fogalmazás, 
szerkesztés.

Abfeilschen, lealkudni.
Abfertigen, 1) végezni, elin

tézni ; ich muss noch die 
Post abfertigen, 7nég el kell 

■ intéznem a postát; 2) vé- 
gezni( valakivel),kielégíteni 
( valakit), kifizetni; ich ha
be ihn abgefertigt, végeztem 
vele; 3) elindítani, útnak 
indítani; ich habe eben 
einen Courir abgefertigt, 
épen most indítottam el egy 
fu tá rt; 4) kiadni valakin, 
elutasítani.

Abfertigung, n. 1) elintézés; 
zollämtliclie Abfertigung, 
vámügyi elintézés; 2) el

küldés, továbbítáis; Abfer
tigung der Güter, árúto- 
váibbítás; die Abfertigung 
Ihrer Colli ist erfolgt, c6’o- 
magjai továbbíttattak; 3) 
végkielégítés.

Abfertigungsbrief, h. elbo
csátó levél.

Abfinden, kielégíteni, kifizet
n i ( hitelezőit); sich mit Je
mand abiinden, kiegyez
kedni, megalkudni valaki
vel; er hat éich mit seinen 
Gläubigern at gefunden, es 
wird demnach der Concurs 
aufgehoben werden , ki- 
egyezkedett hitelezőivel, a 
csődöt ennélfogva megszün
tetik.

Abfindung, n. 1) egyesség, 
megalkuvás, kiegyezkedés; 
eine Abfindung treffen, ki- 
egyezkedni, egyesség re lép
ni ; 2) végkielégítés.

Abfindungs - Erklärung , n. 
egyességi nyilatkozat.

Abtindungsgeld, k. egyezke
dési összeg.

Abfindungssumme, n. egyes 
ségi összeg, kiegyezési ősz
szeg.

Abführen, 1) szállítani, be
szolgáltatni ; Gelder an 
die Staatskasse abführen, 
pénzt az állampénztárba 
beszolgáltatni; 2) seine
Schuld abführen, tartozá
sát le rón i; die Zinsen ab
führen, a kamatokat kifi
zetni; die Steuer abfüh
ren, az adót kifizetni.

Abfuhr des Geldes, pénz
szállítmány, pénzbeszolgál
tatás, pénzbefizetés.

Abfuhrsconsignation, n. száil- 
lítmányi jegyzék.

Abfuhrsgegenschein, k. szál- 
litmányi ellennyugta.

Abgabe, n. \) (a. m. Ueber- 
gabe) átadás, kézhezjutta- 
tás; kiadás, kézbesítés ; ich 
hitte um prompte Abgabe 
der Inlage, amelléklet men
tül előbbi kézhezjuttatását 
kérem v. kérem a mellékletet 
mentül elébb kézhez juttat
n i ;  2) (a. m. Steuer, Zoll) 
adó, vám, illeték ; 3) (m i.)



Abgaben fre i Abgeben Abgesetzt

h’(nl('is; Abgabe des Ge- 
Ime,kos , podgyászkiadás; 
I) dadáií, értékesités; Ab
lkai >en für Küböl machen 
si<di knapp, répaolaj el
adása lanyha; 5) (b r .) 
inlézvény; Ihre Abgabe 
von láOOO Gulden jjer 26. 
April, Ordre N. N. habe 
icii in beste Vormerkung 
genommen, 2000 forint
ról április 26-dikdra és 
A’. N. rendeletére szóló in- 
tézüényét kellő jegyzékbe 
rezettem; 6) Abgabe 
einer gerichtlichen Aus
sage, tanúskodás.

Abgabenfrei, adómentes; il- 
letékmentes.

Abgabenfreiheit, n. adómen
tesség ; illetékmentesség.

Abgabefrist, n. szállítási ha
táridő.

Alígabenhinterziehung , n. 
adórövidítés; illeték rövidí
tés.

Al)gabenverwaltung, n. adó
kezelés ; illetékkezelés.

Al)gabenwesen, k. adóügy.
Abgabsamt, k. kiadóhivatal.
Abgabscasse, 7i. kiadó pénz

tár.
Abgang, h. 1) indulás; bei 

Abgang der Post erhielt 
i (í 11 Ihr Werthes von 17-ten 
(1. M., posta indu ltakor vet
tem f. hó 17-én kelt becses 
levelét; 2) ( a. m. Absatz) 
kelet, kelendőség; guten 
Al)gang finden, jo  kelendő
ségnek örvendeni; Potasche 
hat jetzt sehr guten Ab
gang , hamúzsirnak most 
igen jó  kelete van ; Cafliee 
lindet reissenden Abgang, 
a kávé igen kapós; 3) (a. 
m. Al)faíl, Unbrauchbares) 
apadék, hulladék, fogyaték; 
Abgang am Masse von 
b'liissigkeiten, apadék hig- 
iiemüekböl; 4) (a .m . Man- 
g(il) hiéiriy, hiány la t; Ab- 
fgmg an Gewicht, sidy- 
Iriirny.

Abgängig, 1) kelendő; diese 
Waare ist leicht abgängig, 
ezen árú könnyen kél, ezen 
áréi kelendő, ezen áréin

könnyű túladni; 2) die 
Waare fängt an abgängig 
zu werden, az áréi fogyaté
kán van.

Abgeben, 1) átadni, kézhez- 
szolgáltatni; eine Erklä
rung abgeben, nyilatkoza
tot tenni; einen Brief auf 
der Post abgeben, levelet a 
postáim tenni; 2) (v .) inféz- 
vényezni; geben Sie nichts 
ab pr. W ien ? nem intéz- 
vényez Bécsre ? wir haben 
die am Fusse bemerkten 
Tratten auf Sie abgegeben, 
az ahUjegyzett váltókat Ön
re intezvényeztük.

Abgeben [sich),foglalkodni, 
foglalatoskodni, bajlódni; 
wir geben uns nicht mit 
dergleichen Geschäften ab, 
ily féle ügyletekkel nem fog 
lalkozunk.

Abgeber, h. eladó; zii diesem 
Preise werden sich schwer
lich Abgeber finden, ily  
áron alig akad, a ki eladni I 
akarna. '

Abgehalten , visszatartott; | 
abgehaltene Beträge, visz- j 
szatartott összegek.

Abgehen, 1) indulni, elindul
ni, útrakelni; das Dampf- | 
schiff wird in zwei Stun- i 
den abgehen, a gőzhajó két j 
óra múlva indéd; dieAVaare | 
abgehen lassen, az áréit | 
elindítani v. útnak indi- ' 
ta n i; 2) a) ( a. m. man
geln), hiányzani, híjával 
lenni; die nöthigen Fonds 
gehen ihm ab, híjával van 
a szükséges tőkének; es 
geht kein Heller ab, fillér 
híja sincs; b) (a .m . ver
mindert werden), hiervon 
gehen die Spesen ab, ebből

. lehajla/nak a. költségek ; es 
geht ihm dadurch nichts 
ab, azzal semmit sem veszít; 
c) (a. m. Absatz finden) 
kelni, keletének lenni; der 
Artikel geht langsam ab, 
a czikk lassan kél; diese 
Waaren gehen nicht ab, 
ezeknek az áriiknak nincs 
kelendőségök, ezek az áréik 
nem kelnek; d) ( a. m.
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ab weichen) eláll a n i; er 
will von seinen Forderun
gen nicht abgehen, nem 
akar követeléseitől elállani; 
davon gehe ich nicht ab, 
attól el nem állok, a mellett 
megmaradok: e) ( a. m.
nachlassen), engedni; vom 
Preise abgehen, az árból 
engedni; f) (a. m. endi
gen), végződni; das Unter
nehmen geht nicht ohne 
Verlust ab, a vállalat vesz
teség nélkül nem végződik, 
g) die Farbe geht ab, színe 
változik v.fog.

Abgehend, 1) der abgehende 
Director, a távozó igazga
tó ; 2) a) (a. m. fehlend), 
hiányzó: b )fa . m. guten 
Absatz habend), kelendő, 
kelő; gut abgehend, ke
lendő.

Abgekommen, elamdt.
Abgelagert, idepedett, állásá

ban tisztult, ja v id t; abge
lagertes O e l, megtisztult, 
higgadt v. ülepedett o la j; 
ich kann Ihnen diese Ci
garren als schöne, abgela
gerte AVaare liefern, ezeket 
a szivarokat Önnek mint 
.szép, állott árút adhatom.

Abgelaufen, le já rt; lefolyt; 
die abgelaufenen Zinsen, 
a lejárt kamatok : das ab
gelaufenes Geschfäftsjahr, 
alefolyt v. elmédt üzleti év.

Abgeneigt sein, idegenkedni; 
wir sind diesem Vorschlä
ge nicht abgeneigt, nem 
idegenkedünk ettől a javas
lattól.

Abgeordneter, h. képviselő.
Abgepasst, szabásos; abge- 

passte AVaaren, szabásos 
árúk, szélezett éiréik.

Abgeredetermassen, szóbeli 
megállapodás szerint, szó
beli megegyezés szerint.

Abgerundet, kikerekitett; ab
gerundetes Gewicht, kike
rekített sídy; abgerundete 
Summe, kerek összeg.

Abgesetzt sein, elkelve v. el
adva lenn i; die Exem
plare des zur A^ervielfäl- 
tigung überlassenen VÂ er-

r-



Abgesondert Abbandlnngsgeschäft A b läu fen

kes sind abgesetzt, a több
szörözés végett átengedett 
munkának példányai elkel ■ 
tek.

Abgesonderte Befriedigung, 
(csőd) külön kielégités.

Abgestreifte Fahrkarte, (im .) 
elszedett menetjegy^ lebé
lyegzett menetjegy (eUeii- 
őrzés szempontjából); ab- 
gestreifter Frachtbrief, el- 
szedett fuvarlevél.

Abgetragen, 1) ócska; etwas 
od. halb abgetragene K lei
dung, viseltes ruha ; 2) le
rótt, lefizetett; abgetragene 
Schuld, lerótt adósság.

Abgewinnen, 1) Jemandem 
einen Vorsprung abgewin
nen, elébe vágni valakinek, 
felülkerekedni valakin; 2) 
ich kann den mir über
sandten Mustern keinen 
Geschmack abgewinnen, a 
küldött mustrákat meg nem 
kedvelhetem; a küldött mus
trák nem ínyemre valók.

Abguss, h. öntvény.
Abhalten, 1) visszatartóztat

ni, elvonni (valakit vala
mitől )  ; die hohen Preise 
halten uns augenblicklich 
von Unternehmungen ab, 
a magas árak bennünket e 
pillanatban a vállalkozástól 
visszatartanak; 2) tartani ; 
die Generalversammlung 
wird am 15. März abgehal
ten, a közgyűlés márczius 
15-én tartatik.

Abhandeln, 1) lealkudni; wir 
hoffen noch etwas abzu
handeln , reméljük, hogy 
valamit még lealkudhatunk; 
er lässt sich nichts abhan
deln, nem enged az árból 
semmit; 2) letárgyalni; wir 
haben diesen Gegenstand 
in unserem letzten Schrei
ben abgehandelt, ezt az 
ügyet legutóbbi levelünkben 
letárgyaltuk.

Abhanden kom men, elhá
nyódni, elveszni; 
sel ist abhanden gekom
men, a váltó elveszett.

Abhandlung, n. lealkuvás; 
tárgyalás.

Abhandlungsgeschäft, k. le- 
alkuvási ügy , tárgyalási
ügy-

Abhängen, függn i; wir thun 
alles, was von uns ab
hängt , megteszünk min
dent, a mi tőlünk függ v. 
rojtunk á ll; es hängt da
von ab . . . attól függ v. 
azon midik, hogy váljon ...

Abhelfen, segíteni ( valakit v. 
valamin) , tenni (valami
ről ) ;  der Sache ist leicht 
abzuhelfen, könnyű a dol
gon segíteni; ich werde 
"diesem schon abhelfen, 
majd teszek én róla.

Abholen, elhozni; lassen Sie 
die W  aare abholen, hozassa 
el az árúkat.

Abholung, n. elhozatal; die 
Waare liegt zur Abholung 
bereit, az árú elhozatalra 
kész.

A  bisogno, szükség esetén.
Ab jagen (Jemandem etwas), 

elcsalni, elkapni, elcséibíta- 
ni pl. vevőket.

Abkarten, (alattomban) ki
csinálni, kifőzni; die Ver
käufer haben die Sache 
unter sieh abgekartet, az 
eladók kifőzték a dolgot 
egymás közt.

Abkäufen, megvenni, megvá
sárolni (valakitől valamit).

Abkäufer, h. vevő, vásárló.
Abkäuflich, megvásárolható, 

megvehető.
Abklatsch, h. ( nyomd.) kefe

levonat ; lenyomat.
Abklatschen, (nyomd.) levo- 

natot csinálni.
Abklopfen, ( nyomd.) levona- 

tot V. lenyomatot csinálni.
Abkommen, 1) letérni (ú t

ról) ; der Fuhrmann kam 
von seinem Wege ab, a 
fuvaros útjáról letért; 2) 
a) ich kann nicht von 
meinem Geschäfte abkom- 
men, nem távozhatom üzle
temtől, nem szabadulhatok 
üzletemtől; b) diese Usance 
ist abgekommen, ez kiment 
a szokásból, ezt a szokást el
hagyták; diese Mode ist 
jetzt ganz abgekommen, ez

I most már kiment a divatból;
, c) ich bin von meinem 
! Vorhaben ganz abgekom- 
: men, egészen letettem száin-
\ dékomról; d) m it einander 
I ?dokommQji,egyiruissalmeg- 
I egyezni.
Abkommen, k. 1) egyezés;

\ ich würde ein gütliches- 
I Abkommen einem Pro- 

cesse vorziehen , jobban 
szeretném a barátságos ki
egyezést, mint a pert; ein 
Abkommen mit Einem 
treffen , megegyezni v. 
egyességre lépni valakivel; 
ein billiges Abkommen,.

I méltányos egyesség ; 2) da-̂  
bei hat es sein Abkom- 

I men, abban marad a do
log.

j Abkunft, íi.???.Vergleich),
j egyezés, megegyezés;  eine- 
i Abkunft treffen, megegyez

ni, egyességre lépni vala- I kivel.
j Abkürzen , rövidíteni ; am>
I Lohne abkürzen, béréből 
I levonni, lefogni.
I Abkürzung, n. rövidítés.
; Abladekosten , lerakodási 
I költség.
Abladelohn. h. lerakodási béi\ 

i Abladeort, Abladeplatz, h. le- 
I rakodó.
I Abladen, lerakodni, lerakni, 
i Ablader, h. lerakó.
Abladung, n. lerakodás. 
Abladungskosten, lerakodási 

költség.
Ablagerungsplatz, h. rakodó 

lerakó hely.
Ablassen, 1) ( a. m. nachlas- 

sen), leengedni; wir kön
nen von dem verlangten 
Preis nichts ablassen, a 
mondott árból semmit sem 
engedhetünk; 2) felhagyni 
valamivel; ich muss wohl 
von diesem Unternehmen 
ablassen, fei keil ezzel a 
vállalattal hagynom. 

Ablauf, h. eltelés, eltölte, le- 
folyta, lejárat; bis zum Ab
lauf des Termins, a határ
nap elteltéig.

Ablaufen, 1) lefolyni, lejárni, 
le- V. eltelni; die Frist ist



Ablanfspreis AblÖhmmg Abonnem ent

ubKolaufen, a határidő le
ír U; der Wechsel ist heute 
nb^iilHufen, a váltó ma já rt 
I r :  iá) végződni, eldőlni; 
die Unternehmung ist gut 
ahgelaufen, a vállalat jó l 
rrgződött; mein Process 
ist gut abgelaufen, perem 

jó l dőltei; 3) Num m er405 
des blank Java ist zu 75 c. 
111 >gelaufen, a 405-ös fehér 
Java 75 c.-en kelt el.

Ablanfspreis, h. lejárati ár.
Aldaufszeit, n. lejárat ideje.
Ablaugen, lugozni; das Garn 

ist nieht gehörig abge
laugt, a fonal nincs kel
lően lugozva.

A1 )1 äugnen, eltagadni.
Ablegen, 1) Eechnung ab- 

leg. n, számot adni ( vala
miről), számolni; 2) Zeug- 
niss vor Gericht ablegen, 
tanúskodni, a törvényszék 
előtt bizonyságot tenni ; ei
nen Eid ablegen, hitet ten
ni , meg esküdni.

Ablegung einer Eechnung, 
n. számadástétel, számadás.

Ablehnen, elutasitani, vissza- 
ntasitani, el nem fogadni.

A bleiben, kikölcsönözni.
Ablieferer, h. szállító.
Ab liefern, 1) szállítani; die 

Waaren sind richtig abge
liefert worden, az árúk an
nak rendje szerint szállít
tattak; 2) átadni, kézhez- 
szolgáltatni; Sie müssen 
den Brief an ihn selbst ab
liefern, a levelet saját ke
zéhez kell szolgáltatnia.

Ablieferung, n. átadás, kéz
be zadás ( a szálUtó részéről) ;  
zahlbar bei Ablieferung, 
ilzetendő az átadáskor; ge
gen Ablieferung der Cou
pons, a szelvények átadása 
mellett; die Ablieferung 
der Gelder geschieht mo
natlich, a pénzek b szolgál
tatása havonként történik.

A blieferungspraemie, n. szál
lítási díj.

A blieferungS'tation, n. ki
adó állomás.

Abli(íferungstag, h. szállítási 
határnap.

Ablöhnung, n. kifizetés,
Ablöhnungszetteí, k. fizetési 

ív, bér számla.
Ablösbar. Ablösbare Schuld,

törleszthető v. visszafizet
hető adósság; ablösbare 
Eente , visszafizethető já 
radék.

Ablösen, megváltani ; die 
Schuld wird nach und nach 
abgelöst, az adósság fokon- 
kint tisztáztatik.

Ablösung, n. megváltás, te- I 
hermentesítés ; Ablösung | 
einer Eente, a járadék ineg-  ̂
váltása. j

Ablösungsbank, n. tehermen- | 
tesítő bank. j

Ablösuiigsbetrag, h. váltság- . 
összeg. !

Ablösungspreis, h. megváitá- | 
si ár. j

Abmachen, 1) elintézni; ich 
liabe meine Geschäfte | 
schnell abgemacht, ügyle
teimet gyorsain elintéztem; i 
2) rendezni; eine Eech- i 
nung abmachen, számadást | 
lendezni; 3) végezni; um i 
die Sache kurz abzuma- i 
dien, hogy röviden végez
zünk; das ist eine abge
machte Sache, ezzel végez
tünk, ez befejezett dolog v. 
tény.

Abmachung, n. 1) elintézés, 
rendezés; 2) egyezkedés; 
aussergerichtliche Abma
chung mit den Gläubigern, 
békés kiegyezés a hitelezők
kel; ^ )(b iz t.) kármegálla- 
pitás; Abmachung der Ha
verié, hajókárrendezés.

Abmauthen, megvámolni (k i
viteli árút).

Abmessen, ínérni, megmérni; 
Sie müssen Ihre Worte 
besser abmessen, jobban 
kell szavait megfontolni v. 
fontolóra venni.

Abminderung, n. leszállítás ; 
megszorítás ; die Bank hat 
eine Ab minder ang der 
Credité beschlossen, a 
bank a hitel megszorításá t 
határozta el.

Ab mühen (sich), bajlódni.
Abmüszigen. Ich konnte mir

noch nicht so viel Zeit 
abmüszigen, um Ihnen zu 
schreiben, nein tudtam még 
magamnak annyi időt sza
kítani, hogy Önnek írjak.

Abnahme, n. 1) átvétel; Ab
nahme von Effecten, ér
tékpapírok citvétele; bei 
Abnahme einer grösseren 
Partie werde ich Ihnen 
billigere Preise machen, 
nagyobb mennyiség vétele 
esetében olcsóbb árakat sza
bok; Abnahme einer Eech
nung, számvétel, számol- 
tatás ; 2) hanyatlás, csök
kenés; die Abnahme un
seres Handels ist eine 
Folge des Krieges, keres
kedelmünk hanyatlása a 
háborii következménye; die 
Abnahme des Einkom
mens, a jövedelem csökke
nése ; in Abnahme sein, 
fogytán lenn i; in Abnah
me gerathen o. kommen, 
hanyatlani, alábbszállani; 
3) kelet; die Waare findet 
keine Abnahme, az árú
nak nincs kelete.

Abnehmen, 1) átvenni, meg
venni , vásárolni; ich 
möchte Ihnen gern die 
ganze Partie abnehmen, 
szívesen átvenném Öntől az 
egész részletet; Eliecten ab- 
nehmen , értékpapírokat 
megváscirolní; 2) fogyni, 
csökkenni, hanyatlani; die 
Nachfrage nimmt ab, a 
kereslet csökken; die Geld
krise ist entschieden im 
Abnehmen begriffen, a 
pénz válság határozottan
szünőben van.

Abnehmer, h. vevő, vásárló; 
er ist einer meiner besten 
Abnehmer, legjobb vevőim 
közé ta rtozik.

Abnutzung, Abnützung, n. 
avulás; elhasználás , ko
pás.

Abnützungsreserve , n. el- 
használáisi tartalék.

Abondance, n. bőség, gazdag- 
ság.

Abonnement , k. előfizetés, 
bérlet; laufendes Abonne-



Abonnementslmreaii Abreissnote Abscbliessen

ment, hérletfolyam; abon- 
nement snspendu, bérlet- 
szünet ; ím  Abonnements- 
wege, előfizetés útján.

Abonnementsbureau, k. elő
fizetési iroda.

Abonnemenskarte, n. hérlet- 
je g ij; eine Abonnements
karte lösen, bérletjegyet 
váltami, bérelni.

Abonnent, h. előfizető; bérlő.
Abonniren , előfizetni ; bé

relni.
Abquittiren, nyvgtatványóz

ni, nyugtázni.
Abranmsalz, k. buroksó.
Abrathen, lebeszélni, leverni 

(valamiről), nem tanácsol
n i , 7iem javasolni ( vala
m it); er bat mir von dem 
Untern ebmen abgeratben, 
lebeszélt v. levert engem a 
vállalatról; tcbwill Ihnen 
die Sache weder zu-, noch 
abratben, ehez a dologhoz 
sem igent, sem nemet nem 
mondok; ezt a dolgot sem 
nem javallom, sem nem el
lenzem.

Abrecbnen, 1) számolni, le
számolni ; wir wünschen 
mit Ihnen abzurechnen, 
leszámolni óhajtunk Önnel; 
am Ende jeden Monats 
wird abgerechnet, minden 
hó végével leszámolás tör
ténik ; 2) leszámítani, le
vonni ; die Unkosten wer
den abgerechnet, a költsé
gek levonandók.

Abrechnung, n. 1) leszámo
lás ; die Abrechnung mit 
Ihrem Hause wird nicht 
schwierig sein, a leszámo
lás az Ön házával nem lesz 
nehéz; 2) leszámítás, levo
nás ; nach Abrechnung 
dessen, was Sie erhalten 
haben, annak lehajlásával, 
a mit már kapott.

Abrechnungscontor, h. (Clea
ring house), leszámoló in 
tézet.

Abrechnungsverkehr, h. le- 
széimolási forgalom.

Abrechnungszettel, h. leszá
molási bárcza.

Abrede, n. tagadás; in Ab

rede stellen od. ziehen, 
tagadni, tagadásba venni; 
nicht in Abrede sein, nem 
tagadni, el nem vitatni; 
unserer Abrede gemäsz, 
megbeszélésünk v. megálla
podásunk szerint.

Abreissnote, n. leváló jegy.
Abreisskalender, h. szakasztó 

naptár.
Abrichten, útnak indítani, 

utasítani; nächster Tage 
werde ich die Ladung an 
Sie abrichten, legközelebb 
útnak indítom ()nhöz a 
rakományt.

Abrogiren, visszavonni ( meg
bízást).

Abro llen , k. Abrollen des 
Gutes, ái'úfuvarozás, elin
dítás.

Abroller, h. (vu.) lerakó.
Abrollgut, k. fuvaros árú.
Abrüsten, leszerelni (hajót).
Abrüstung, n. leszerelés.
Abrusbohne, n. abrusbab.
Abruskorn, k. abi’usmag, ko- 

rálborsó.
Absagen, lemondani, vissza

vonni.
Absatz, h. 1) kelendőség, kelet; 

reichlicher Absatz, bő ke
let ; Absatz linden, kelni, 
keletnek örvendeni ; reis- 
senden Absatz finden, ka
pósnak lenni; der Absatz 
blieb auf den Platzbedarf 
beschränkt, a kelendőség a 
helyi szükségletre .szorítko
zott; 2) bekezdés; lesen 
Sie den Marktbericht bis 
zum 2. Absatz, olvassa a 
vásári jelentést a máusodik 
bekezdésig. \ség.

Absatzfähigkeit, n. kelendő-
Absatzgebiet, k. fogyasztó vi

dék, piacz.
AbsatzMse, n. forgalmi vál

ság.
Absatzort, h. eladási piacz.
Absatzquelle, n. kelendőségi 

forrás.
AÍ3satzstockung, n, forgalm i 

pangás, forgalom pangása.
Absatzvermittelung, n. el- 

árúsítás közvetítése.
Absatzweg, h. eladási alka

lom ; eladási mód.

Abschätzen, becsleni, megbe
csülni.

Abschätzung, n. árbecslés.
Abschicken, elküldeni.
Abschiííen , elküldeni ( ha

jón ).
Abschlag, h. 1) levonás, lero

vás; törlesztés, részfizetés ;  
auf Abschlag bezahlen, le
rovásul fizetni ; er hat 100 
Gulden auf Abschlag sei
ner Rechnung gezahlt,. 
adóssága törlesztésére loá  
forintot fizetett; zehn Gul
den kommen in Abschlag, 
tíz forint lehajlik; 2) le
szállás, csökkenés; in Ab
schlag kommen, csökken
ni ; Baumwolle hat einen 
namhaften Abschlag erlit
ten, a gyapot tetemesen 
csökkent, a gyapot ára te
temesen alább szállt.

Abschlagen, 1) kivonni, ki
fogn i: levonni; wenn wir 
zwei Prozent abschlagen,. 
ha két száztólit levonunk ; 
ich habe die Unkosten be
reits abgeschlagen, a költ
séget már kifogtam ; 2) ol- 
csulni, csökkenni, leszálla- 
n i ; das Getreide ist abge
schlagen, a búza ára le
szállt; 3) megtagadni (vala
kitől valam it); rund ab
schlagen, kereken megta
gadni.

Abschläglich, 1) járandóság 
fejében , lerovásul; ab- 
schlágliche Zahlung, ( tar
tozásfejében tett) részfize
tés; 2) abschläglich be
scheiden , visszautasítani, 
megtagadni.

Abschlags anleihe, n. köles ön
rész.

Abschlagsdividende, n. rész- 
osztalék.

Abschlagsvertheilung, elő- 
leges felosztás.

Abschlagszahlung, n. rész
fizetés.

Abschliessen , 1) lezárni
(számadást); dieses Jahr 
schliesst mit Verlust ab, 
ezen esztendő veszteséggel 
zárul; 2) kötni, megkötni; 
einen Handel abschlies-



Abschluss Abschreibung Absperrungsm aassregel

tirn, (Uhut megkötni^ alkura 
Irgni.

Alisííliluss, h.lezárolás, zár- 
HzáinadáSy befejezés; Ab- 
lusliluss der Bilanz, mér leg
ét r la t; der diessjälirige 

A1 )S(diln&s weist einen Ver
lust nach, a jelen évi zár
számadás veszteséget mutat 
k i ; wenn Sie mit dem Ab
schluss Ihrer Eechnungen 
Icrtig sind, ha számadásai \ 
lezárásával elkészül; 2) al- 1 
ku kötés, kötés; in N. Actien 
wurden beträchtliche Ab
schlüsse gemacht, N. rész- 
rényekhen tetemes kötések 
eszközöltettek; ein Geschäft 
/.um Abschluss bringen, az 
alkut befejezni; az ügyle
tet megkötni.

A1 »schlussbuch , k. befejező 
könyv, lezáró könyv ; alku- 
könyv.

A1 »Schlussprovision, n. kötési 
díj.

Abschlussstrich, h. (kv .) le
záró vonal.

Abschlusssumme, n. mara
dék ; egyenleg.

A bschlusstag, h. zárlati nap.
AI»schlusswechsel, h. egyen

legváltó, kiegyenlítő váltó.
Abschlusszettel, h. kötésjegy, 

zárjegy ( börzealkuszoknál).
A1 »schmutzen , színét hagy

ni, festeni; die Farbe die
ses Tuches schmutzt ab, 
ez a posztó színét hagyja v. 
fest.

AI »schnitt, h. szelvény : da
rab ; Zinsabschnitte, ka
matszelvények; hier sind 
zehntausend Gulden auf 
Wien in vier Abschnitten, 
íme tízezer forint Bécsre 
négy dar abban (négy vál
tóban ).

i\Uy,G\miize\, k. szeletke. j
A bschränkung, n. korlátolás. \
Abschreiben, 1) leírni, lemá-1 

Sülni ; rein abschreiben, 
tisztázni , letisztázni; 2)
visszavonni; einen Auf- 
trag abschreiben, a meg
bízást (írásban) vissza
vonni; 3) le írn i, leróni, 
lejegyezni;  zweifelhafte

Forderungen sind nach 
ihrem wahrscheinlichen 
Werthe anzusetzen, un
einbringliche aber abzu
schreiben, a kétes követe
lések valószínű értékükben 
veendők fel, a behajthatta- 
nők pedig lejegyzendők ; 
schreibenSie diesenBetrag 
von meiner Kechnung ab, 
írja  le ezt az összeget szám
lámról ; vom Werthe der 
Mobilien 10‘Vo für Abnüt
zung abschreiben, az ingók 
értékéből kopás v. elhasz
nálás fejében 10 százalékot 
leírni.

Abschreibung, n. leírás, le
jegyzés, törlés; in Abschrei
bung bringen, leiriii, leje
gyezni.

Abschrift, 7i. másolat, más ; 
Abschrift einer Urkunde, 
okirat mása v. másolata.

Abschriftlich, leíiva, lemá
solva , másolatban; ich 
theile Ihnen seine Ant
wort abschriftlich mit, vá
laszát másolatban közlöm 
Önnel;la,ui abschriftlichen 
Beischluss, idecsatolt má
solat szerint.

Abschwindeln, szédelgésselki- 
csalni; er hat mir die E in 
willigung abgeschwindelt, 
beleegyezésemet szédelgéssel 
csalta ki.

Abschwören, ( adósságot, vál
tó-aláírást stb.) elesküdni, 
esküvel tagadni.

Absegeln, elevezni, elvitor
lázni, indulni (hajóval).

Absehen, 1) (a. m. unberück
sichtigt lassen), nem tekin
teni, mellőzni; abgesehen 
davon , figyelmen kívül 
hagyva, hogy . . . ,  nem te
kintvén azt, hogy. . . .  2) 
( a. m. zu Ende sehen), es 
ist nicht abzusehen, wie er 
seinen Verbindlichkeiten 
genügen wird, be nein lát
ható V. nem tudható, mikép 
fog kötelezettségeinek eleget 
tenn i; 3) ( a, m. zur Ab
sicht haben) odaczélozni; 
wir sehen wohl, worauf es 
abgesehen ist, jó l látjuk,

1

hová V. mire czéloz, mire 
van a czélzás.

Abseide, n. fátyolselyem.
Absenden, elküldeni.
Absender, h. feladó, küldő.
Absendung, n. elküldés, meg

küldés ; ich hitte um 
prompte Absendung der 
fraglichen Güter, kérem a 
kérdéses árúk pontos meg
küldését.

Absentenkuratel, k. távollevő 
gondnoksága.

Absentenliste, n. hiányzók 
jegyzéke.

Absenzgeld, k. mulasztási díj.
Absetzen, 1) eladni, értékesí

teni ; wir konnten noch 
nichts absetzen, még nem 
tudtunk semmit eladni; 
diese Waare ist nicht ab
zusetzen, ez az árú el nem 
adható; 2) einen Betrag 
von einer Bechnung ab- 
setzen, a számadásból vala
mely összeget levonni.

Absicht, n. szándék; czél; 
es geschah nicht in der 
Absicht Ihnen Verlegen
heiten zu bereiten , nem 
azzal q_ szándékkal történt, 
hogy Önnek zavarokat sze
rezzünk ; in dieser Absicht 
habe ich auch nach Lon
don geschrieben, ebből a 
czélhól V. ebből a végből 
Londonba is ii'tam.

Absolut. Absoluter Alkohol, 
tiszta szesz; absolut un
möglich, merőben lehetet
len ; absolute Gewalt, fö l- 
tétien V. korlátlan hálá
lom.

Absolutorium, k. fölmentés.
Absonderung, n. (csőd) elkü

lönítés.
Absonderungsrecht, k. ( csőd) 

elkülöní tési jo g .
Abspanstíg machen, elide

geníteni , elriasztani, el
szólni, elvadítani; Sie wer
den mir meine Kunden 
nicht abspänstig machen, 
vevőimet nem fogja elriasz
tani V. elcsalni.

Abspediren, elfxivaroztatni.
Absperrungsmaassregel , n. 

zárszabály.
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Absprache, n. szóbeli érteke
zés, megegyezés.

Absprechen, 1) nach dem, 
was wir mit einander ab-. 
gesprochen haben, szóbeli 
értekezésünk szerint v. a 
szerint, a mint a dolgot 
megbeszéltük; 2) ich will 
ihm sein Kecht nicht ab
sprechen, nem akarom jo 
gát elvitatni.

Abspringen, 1) megszökni, 
elállni, elpártolni, valami 
alkutól visszalépni; 2) el- 
]taggni; seine Kunden 
sind abgespmngen, vevői 
elhagyták.

Abstand, //. 1) lemondás,visz- 
szalépés; er musste tausend 
Gulden für seinen Ab stand 
zahlen, visszalépéséért ezer 
forintot kellett fizetnie; Ab
stand von etwas nehmen, 
elállani valamitől: 2) kü
lönbség, eltérés; der Ab
stand zwischen dem Mus
ter und der Waare ist gross, 
a mustra és az árú között 
nagy a különbség v. az el
térés.

Abstandserklärung, n. visszar 
lépési nyilatkozat.

Abstandsgeld, k. bánatpénz, 
birséig ( vállalt kötelezettség
től való visszalépésért).

Abstavten, teljesíteni; einen 
Besuch abstatten, látoga-

. téist tenni; einen Bericht 
abstatten, jelentést tenni, 
tudósítani; eine Schuld ab- 
statten, adósságot kifizet7ii.

Abstattung, n. lefizetés, lero
vás, tejesítés.

Abstauber, h. por seprő.
Abstechen, 1) (haj.) indulni; 

die beiden Schifte stechen 
sogleich ab, a kéthajó azon
nal indu l; 2) egymástól el
ütni, különbözni; die ein
zelnen Stücke stechen in 
der Farbe merklich ab, az 
egyes darabok színben ész- 
revehetőleg különböznek v. 
elütnek egymástól; 3) Wein 
abstechen, bort lecsapolni.

Abstehen, 1) elállani; abste- 
hen von einer Forderung, 
követeléstől eléillani v. kö

vetelésről lemondani ; ab- 
stehen von einem Vorha
ben, szcindékáról letenni ; 
2) der Wein fängt an ab
zustehen, a bor romlani 
V. törődni kezd.

Abstehungserklärung, n. el
állási nyilatkozat, lemo7i- 
dáísi nyilatkozat.

Ab Steigerung, n. árlejtés, ár
csökkenés.

Abstellen einen Missbrauch, 
vissza élést m eg szüntetni.

Abstempeln, lebélyegezni.
Abstempelungsmaschine, n. 

bélyegző gép , hélyegjelző 
gép.

Abstimmen, szavazni.
Abstimmung, n. szavazás; die 

Frage zur Abstimmung 
bringen, a kérdést szava- 
zéisi'a V. szavazéis álét hocséi- 
tani.

Abstossen, 1) Schuld abstos- 
sen, adósságot kifizetni; 2) 
Waaren abstossen, árún 
hirlele7i túladni; 3) vom 
Lande abstossen, a parttól 
távozni, elevezni.

Ab streich, h. árlejtés; Ver
kauf im Abstreich, eladéts 
árlejtés útján.

Abstreiten, elvitatni.
Abstrich, h. levonéts.
Absynth, h. abszint (szesz- 

nemű).
Abtakeln, (haj.) lecsa7'nakol- 

ni, leszerehii, a hajó csar- 
nakzatát leszedni.

Abtelegraphiren, távirati lag 
visszavonni valamit.

Abtheilung, n. osztály, szak; 
er ist in der Abtheilung 
der Effecten beschäftigt, d 
az értékpapirok osztéilyétban 
foglal a toskodik.

Abtheilungszahl, n. i sorso
lásnál) osztály szám.

Abthun, végezni, befejezni, 
rendezni ; die Rechnung 
ist abgethan, a számla be 
van fejezve.

Abtrag, h. 1) der Ab trag einer 
Schuld, adósság lefizetése; 
2) Abtrag thun, kéirt okozni 
V. tenni; das thut mir 
grossen Abtrag, az 7iagy 
káromra van.

8

Abtragen, adósságot kifizetni, 
tartozást leróni.

Abtreten, 1) Einem etwas ab
treten, valakinek javára le
mondani valamiről, valaki
nek valamit odaengedni, át
engedni ; er ist von seiner 
Forderung abgetreten, el- 
éillott követelésétől; 3) le
lépni, leköszönni (hivatal
iból), odahagyni (á llás t); 
der abtretende Director, 
a távozó igazgató.

Abtretung, n. átengedés.
Abtretungsurkunde, n. áten- 

gedélyezési v. engedménye
zési okirat.

Abundant, (b r.) bőséges.
Abund inz, n. bőség, túlsáig.
Abwage, ri. megmérés, 7ueg- 

mázsédás.
Abwarten, bevárni, elvéirni.
Abwartungscours, h. bevárási 

árfolyam.
Ab weichen, 1) eltérn i; um 

nicht von Ihrer uns gege
benen Ordre abzuweichen, 
hogy a nekünk adott rende
letétől el ne térjünk ; 2) kü
lönbözni, nem egyezni; die 
Waare weicht von dem 
Muster ab, az árú a must
rával nem egyezik, az ái'ú 
a mustrától különbözik.

Abweisebrief, h. elutasító le
vél ( biztositéisnál).

Abweisen, elutasita7ii, vissza
utasítani; die Tratte ist 
abgewiesen worden, az 
intézvémjt visszautasítot
ták.

Abweisender Bescheid, h. el
utasító végzés.

Abweislich bescheiden, ta
gadó választ adni , eluta- 
sita7ii

Abwenden, elhárítani (kárt, 
szerencsétlenséget).

Abwendig machen, 1) lebe
szélni ; Jemanden von sei
nem Vorhaben abwendig 
machen, valakit szándéká
ról lebeszélni; 2) elidegení
teni : er hat mir meine 
Kunden abwendig ge
macht, vevőimet elidegení
tette, magéihoz csalta.

Abwerfen , (a. m. Nutzen
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bringen, eintragen), hasz
not hajtani, jövedelmezni, 
kamatozni; dieses Geschäft 
wirft nichts ab, ez az üzlet 
semmit sem hajt v. jövedel
mez ; dieses Kapital wirft 
n'yü ab, ez a töke 5^h-ot ka
matoz ; ein viel abwerfen
des , jó l jövedelmező
papir.

Al)wesenheit, n. távoliét, je 
len nem lét.

A1 »wesend, távol lévő, jelen 
nem lévő.

Abwickeln, lehonyolitani, be
fejezni; sobald unsere Ge
schäfte abgewickelt sind, 
mihelyt ügyeinket lebonyo
lítottuk.

A bwickelung, n. lebonyolítás.
Abzahlen, lefizetni.
AI »ziehen, 1) levonni, lehúzni; 

von diesem Betrage sind 
die Kosten abzuziehen, eb
ből az összegből a költségek 
let onandók; ich kann mir 
von diesem Preise nichts 
abziehen lassen, ebből az 
árból semmi levonást sem 
engedhetek; 2) W ein ab
ziehen, bort lefejteni.

Abziéhriemen, h. fenőszij.
Abziehstein, k. fenkö, köszö- 

riikő.
Abziehung, n. levonás, le- 

huzds.
Abzug, h. 1) levonás ; in Ab

zugbringen, levonásba ten
ni V, hozni, levonni; nach 
Abzug der Spesen, levon
ván a költséget; sich einen 
y\bzug gefallen lassen, le- 
vonúsba belenyugodni; 2) 
(nyomd.) levonat, 'próba
nyomat.

Abzüglich, levonásával; ab
züglich der Kosten, der 
Stempel, a költségek, a bé
lyeg levonásával.

Abzugsgeld, k. elköltözésidi/j.
AI » z u g s r a t e , részlet.
Abzweigen, elágazni; elkülö

n íten i; den Verkauf von 
der Fabrikation abzwei- 
gen, az eladást a gyártástól 
elkülÖ7iiteni; die Bahn 
zweigt ab, a vasút elága
zik.

Abzweigung , n. elágazás ; 
dieses Haus ist nur eine 
Abzweigung des Hauses 
in ~^.,eza ház az N .-belinek 
csak fiókja; Abzweigung 
der Bahn, a vonal elága
zása.

Acajounuss , n. akaju-dió, 
anakardia.

Acaroidharz, k. akaroidgyan- 
ta, sárga gummi.

Accaparement, k. összevásár
lás ( magasabb ár eszközlése 
végett).

Accediren, beleegyezni, meg
egyezni, hozzájárulni (va
lamihez).

Accept, k. elfogadvány; be
lieben Sie beigeschlossene 
Tratte, mit Ihrem Accepte 
versehen, Herrn N. zu
kommen zu lassen, szíves
kedjék az idecsatolt intéz- 
vényt elfogadvámyával el
látni és N. úrhoz ju tta tn i; 
seine Accepte einlösen, H- 
fogadványait beváltani; 
Accepte im Umlauf, fo r 
galomban lévő elfogadvá
ny ok.

Acceptant, h. elfogadó.
Acceptation, (br.), elfogadás; 

Acceptationen werden ge
deckt für nahe Sichten, 
közel látra szóló váltókért 
elfogadások fedeztetnek.

Acceptationsbuch, k. elfoga
dási könyv.

Acceptationserklarung, n. el
fogadási nyilatkozat.

Acceptationsgescháft, k. el
fogadási ügylet.

AcceptationsproVision, n. el
fogadási díj.

Acceptcredit, h. elfogadvá
ny i  hitel.

Accepteinholung, n. elfogad
vány beszerzése.

Acceptilation, n. fizetés he
lyettesítés.

Acceptii-en, elfogadni ( vál
tót ) ;  für Sendungen auf 
hier bin ich stets bereit zu 
acceptiren, ide szóló külde
ményekért mindig kész el
fogadó vagyok, azokat min
dig kész vagyok elfogadni; 
acceptiren lassen, elfogad

tatni V. elfogadás végett be
mutatni.

Acceptprovision, n. elfoga
dási díj (bizományi váltók
nál).

Accessibel, hozzáférhető.
Accidenzarbeit, n. (nyomd.) 

mellékes munka, csip-csup 
munka.

Aecidenzhaus, k. kölcsönház, 
zálogház.

Accisbar, fogyasztási adót f i 
zető, vám alá eső.

Accise, n. eleségvám, kapu- 
vám, kapuadó.

Accisfrei, adómentes, véim- 
mentes.

Accispflichtig, kapuadóra v. 
kap u vámra kötelezett.

Accolliren , összevonni ( a 
könyvvitelben több tételt 
zárj el közé téve, összevonni) , 
összesíteni.

Accollirung,«. összesítés ( több 
tétel egyesítése egy összegbe 
a könyvvezetésnél).

Accomődation, n. hozzájáru
lás kölcsönzésre.

Accomodationsbill, n. szíves
ségbeli váltó.

Accomodiren, (sich), kiegyez
ni, megegyezni; ich habe 
mich mit meinen Gläubi
gern accomodirt, hitele
zőimmel ki gyeztem ; wir 
werden uns hierüber leicht 
accomodiren , az iránt 
könnyen megegyezünk.

Accord, h egyezés, egyesség ; 
egyezmény; es ist zu einem 
Accord gekommen, egyes- 
ségre ju tott a d^log, meg
egyeztek, alkura léptek, meg
alkudtak ; d’accord sein, 
megegyeznv,valakivel egyet
érteni; Ih r Kechnungsaus- 
zug ist d’accord mit mei
nen Büchern, számlakivo
nata könyveimmel egye
zik ; ich bin mit Ihnen 
ganz d’accord über diesen 
PuLikt, egészen egyetértek 
Önnel e pontra nézve.

Accordarbeit, n. alkudt mun
ka , szakmáinymunka, da- 
rabszá mmunka, egy ez m é- 
nyes munka, váltó munka.

Accordarbeiter, h. egyezmé
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nyes, egyezményes munkás, 
szakrnányos , szakmány- 
munkás, váltó munkás.

Accordiren, megegyezni, meg
alkudni; N. hat mit seinen 
Glaubiííern accordirt, N. 
hitelezőivel kiegyezett v. 
7negalkudott.

Accordlohn, h. kialkudott 
hér.

Accordsumme, n. (csőd.) ki
egyezési összeg , kialkudott 
összeg.

Accreditiren, 1) hitelt nyitni 
valakinek; á) hitelt szerezni 
( valakinek valakinél),meg
hitelezni (va lak it); er war 
íür 1000 Gulden hei ei
nem wiener Hanse accre- 
ditirt, ezer forintig menő hi
telt nyert egy bécsi háznéd.

Accreditirt, h. megemberelt, 
ein wohl accreditirtes 
Haus, jó  hitelű ház, jó  
hírű ház.

Accreditiv, k. hitellevél, meg
hitelező levél.

Accuratésse, n. pontosság, 
szorgosság.

Aceton, k. eczetszesz.
Achse, n. tengely; zur Achse 

fortschaffen, auf der Achse 
irfUísporÜTen,tengelyen to
vábbítani; Fracht per Ach- 
se, tengelyen való fuvar, 
tengely fu va r; der Fuhr
mann ist verpflichtet die 
Güter auf eigner Achse zu 
transportiren, a fuvaros 
köteles az árúkat saját 
alkalmatosságával továbhi- 
tani.

Achsenkilometer, h. (vu .) 
tengely kilométer.

Achsenstange, n. tengely- 
rúd.

Acht, n. Auf etwas Acht ge
ben od. haben, figyelemmel 
lenni v. figyelni valamire, 
gondot viselni valamire, 
gondját viselni valaminek; 
ausser Acht lassen, tekin
tetbe nem venni, fgyeimen 
kivid hagyni, mellőzni.

Achtbarkeit, n. tiszteletremél
tóság ; Achtbarkeit eines 
Hauses, a ház tiszteletremél
tósága.

I Achtungsvoll, tisztelettel (le- 
I vélzáradékban ).
I Achtenáeel, hollandi gabona- 
I mérték =■ ()’033 köbméter.
! Achtering, osztrák bormérték 
' =  4 meszely =  0'0014 köb-
\ méter.
I Ackerbau, h. földmivelés.
\ Ackerdoppen , n. gubacs;
■ makk.
j Ackergeratli, k. szántó eszköz.
; A  condition, bizományképen.
A  Conto, 1) hitelben ; 2) lero- 

I VLisul, valaminek fejében ;
! beigehend erhalten Sie á

Conto der Sendung von ...
I 200 fl., idemellékelve vesz 
I On a . . .ró l szóló külde

mény fejében 200 fo r in to t; 
á Conto zahlen, részletfize
tést teljesiteni.

A  Conto-Zahlung, u. részlet- 
fizetés.

A costi, az ottani piacon.
A  coup perdu, találomra.
Ä  couvert, zárva; fedezve.
Acquirent,/i. szerző, elsajátító.
Acquirirender Theil, h. szer

ző fél.
Acqnisitionskosten, szerzési 

költség.
Acquit. Acquit a caution, 

árúkísérő vámlevél; pour 
acquit, nyugtatvdnyul.

Acquittieren, nyugtázni, ki
fizetni.

Act, h. ügyirat; von etwas 
Act nehmen, valamit fö l
jegyzésbe V. tudomásid ven
ni.

Acten, ügyiratok, ügy dara
bok; reponirte Acten, irat
tárba helyezett ügy darabok.

Actenschluss, h. okiratzára
dék.

Actie, n. részvény; Actie auf 
XJeberbringe!, Inhaber od. 
au portéul*, bennUatóra 
szóló részvény ; Actie auf 
Namen, névre szóló rész
vény ; Actie auf Präsen
tation, bemutatásra szóló \ 
részvény ; schwere Actien, | 
nagy részvények ( maga- \ 
san alpari felett á lló k ); '' 
leichte Actien , könnyű 
részvények ( mélyen parin 
aluliak); abtretbare, ver-
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äusserliche Actie, átenged
hető részvény; vollb ezahlte,. 
volleinbezahlte Actie, tel
jes értékkel befizetett rész
vény ; liberirte Actien, 
szabadított részvények (to
vábbi befizetéstől mentesí
tett részvények) ; Actien 
ausgeben, részvényeket ki
bocsátani ; Actien versil
bern, zu Geld machen, 
verkaufen, részvényeket el
adni, beváltani; in Actien 
speculiren , részvényekkel 
üzérkedni, részvényekkel 
nyerészkedni; Actien voll 
einzahlen , részvényeket 
teljes értékben befizetni; 
Actien, auf welche 25 o/o> 
eingezahit sind , részvé
nyek, melyekre 25 százalék 
befizettetett.

Actienabschnitt, h. részvény- 
szélzet.

Actienantheil, h. részvény
részlet.

Aetienantheilschein, h. rész- 
vériy részletjegy.

Actienanweisung , n. rész
vényutalvány.

Actienausgabe, n. részvény- 
kibocsátás.

Actien-Brauerei, serfőző rész
vénytársaság.

Actienbesitz, h. részvény- 
birtok.

Actienbesitzer, h. részvény
birtokos, részvényes.

Actienbetheiligung, n. rész
vényjuttatás.

Actienbuch, k. részvény
könyv.

Actiencoupon , h. r  észvény- 
szelvény.

Actiencours , h. részvényár- 
folynm, részvény folyam.

Actiendividende, n. rész
vényosztalék.

Actienemission, n. részvény- 
kibocsátás.

Acti enge Schaft, k. részvény- 
üzlet.

Actiengesellschaft, n. rész
vénytársaság.

Actienhandel, h. részvény- 
üzlet.

Actieninhaber, h. részvényes^ 
részv én y tulaj donos.
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\i| K'iikupital , k. r észvény- 
h>kr, alaptőke.

A (• I,i (• 11 promesse, n. részvény- 
ntérrény.

Ariicnreclit, k. részvényjog.
\ <’ I i (' 11Schwindel, h. részvény- 

t'ddgés , részvényekkel 
a:olt szélhámosság.

A (■ I, i (• 11 Schwindler , /̂. rész
ié  }nf szédelgő.

AI • I i (‘ 11 s erie , n. r  észvény sor- 
-éim.

Acl.ii'iiträger, h. részvényes.
Aí'l ieiizeichnung, n. rész- 

réng-üláirás, részvény- 
jegyzés.

Nctioiiiir, h. részvényes; star
ker Actionär, nagy rész
vényes.

A i'ti V, cselekvő; active Wech
sel fiihigkeit, cselekvő váltó
képesség ; actives Vermö- 
^(íii, cselekvő vagyon; va- 
gyonfelesleg; Activ- und 
I 'assivschulden , követelés 
és tartozás.

Activen, követelések.
Activhandel, h. 1) cselekvő 

kereskedés; kiviteli keres
kedés; 2) közvetlen keres
kedés.

Acl.ivitiltslöhnung, n. műkö
dési zsoUl, szolgálati zsold.

Ael.ivmasse, cselekvő tömeg.
Ael.ivplus, k. értéktöbblet.
Ael ivschuld, n. követelés  ̂kö

vetelő adósság.
Aetivstand,/i. követelések ál

lása, cselekvő állapot.
Ac,t of honour, (váltó), név- 

hecsülés.
Ad acta legen, félre tenni, 

irattárba tenni, tekintetbe 
nem venni.

Adje<[iiat, megfelelő.
Adiririren, érezpénzben szá

mítani, árút s szolgálatot 
érezpénzben állapítani meg.

Adamsapfel, A:, zsidó alma.
Adaptabel , alkalmazható , 

hozzéialakitható.
Adaptation, n. alkalmazás, 

átalakítás.
Adaptiren , (valamihez való 

alkalmazás végett) átalakí
tani, hozzáigazítani.

\ (lato, kelt-töl.
A de i tat, h. előidézett.

Ad depositum gehen, letétbe 
tenni, hivatalos letétbe ten
ni; ad depositum nehmen, 
letéteménybe venni. 

Addiren, összeszámolni, össze
számítani, összeadni. 

Additament, k. pótlék, tol
dalék.

Addition, n. összeadás. 
Additional, hozzátéve , pó

tolva.
Additionszoll, h. vámpótlék. 
A  Decouvert Geschäft, ( br.) 

szállítási ügylet ( ha az el
adó olyasmit ad el későbbi 
időre, a mi nincs kezénél, 
arra számítva, hogy idő
közben olcsóbban megszer- 

j  zendi).
I A  di (olasz váltókon), látra.
■ Adjacent, h. tőszomszéd.
. Adjudication, n. megitélés.
I Adjunct, h. segéd , tisztse- 
I ‘géd.
I Adjunctenstelle, n. segédi 

állomás.
i Adjustiren, 1) megigazítani,I rendbe v. tisztába hozni;
: die Bücher des Herrn N.
I müssen erst adjustirt 

werden, N. úr könyveit 
! előbb rendbe kell hozni; 
j 2) fölszerelni, kellő fölsze- 
i reléssél ellátni.
I Adjustirung, n. fölszerelés.
I Adjustirwage, n. igazító mér- 
i leg, helyesítő mérleg, szabá- 
I lyozó mérleg.
\ Adjustirwerk , k. igazító v.
■ szabályozó készülék.
■ Adlerstein, h. saskő.
\ Ad mensuram, súly és mér- 
i ték szerint.
I Administration, n. közigaz

gatás.
j Administrative Statistik, n.
I közigazgatási statisztika.
! Administrirender Director 
I h. kezelő igazgató. 
í Admiralschiff, k. adrnirál- 
I hajó; vezérhajó.
I Admissiontemporaire,ide?^- 
‘ lenes vám ( melyet Franczia - 
I országban a kikészítés alá 
I veendő árúkra vetnek). 
j Admoniren, figyelmeztetni.
I Ad nótám, előjegyzésül. 
Adnotiren, előjegyezni.
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[ Adquisitiv-Verjahruug, n. 
: jogszerző elévülés.
I Ad referendum , jelentésté- 
I telre, előterjesztés megté- 
I telére.
: Adressant, h. czímező , fe l

adó.
: Adressat, h. 1) czímzett, átve

vő; Adressat unbekannt,
I a czímzett ismeretlen; 2} 

(v .) intézvényezett. 
Adressbuch, k.czímtár, ezím- 

! jegyzék.
! Adi'essbureau , k. ezímérte- 

sítő (hivatal v. iroda). 
i Adresse, n. ezím; Adresse 
! eines Briefes, levélczím; per 
! Adresse des Herrn N., N.
I úr leveleivel; der Brief ist 
i nicht an seine Adresse ge

lang , a levél czimzetthez 
nem ju tott; senden Sie die 
Güter an meine Adresse, 
küldje az árúkat az én ezí- 
memre; er hat sich mit sei
nen Klagen an eine falsche 
Adresse gewendet, pana
szaival rossz helyre fordult; 
vollständige Adresse, teljes 
czím.

Adresseblatt, k. czímlap. 
Adressebaus, k. kölcsönzőház. 
Adressiren, 1) ezímezni; die- 

j ser Brief ist an mich ad- 
I  ressirt, ez a levél nekem szól 
j V. nekem van ezímezve ; 2)
I utasítani; ich habe ihn an 

meinen Geschäftsfreund. 
Herrn A. in B. adressirt, 
üzletfelemhez, A. arhoz B.- 
ben utasítottam. 

Adresskalender, h. czimnap- 
tár ; litásító naptár. 

Adresskontor, k. ezínurtesítő 
(hivatal v. iroda). 

Adressseite , n. Adressseite 
eines Frachtbriefes, fuvar
levél czimlapja. 

AáTe&ss\,uiioji,n.czímállomás, 
rendeltetési állomás. 

Adrittura, egyenest, közvet
lenül; Waaren adrittura 
senden, az árúkat közvetle
nül ( átrakodás nélkül) kül
deni ; Leipzig wechselt 
adrittura mit Berlin, L ip 
cse közvetlenül ( azaz közbe
eső pia ez segélye nélkül)
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folytat váltóügyleteket Ber
linnel; von jenem Platze 
auf diesen wird niclit adrit- 
tura gewechselt, arról a 
helyről ide egyenesen váltót 
nem küldenek.

Ad summum, legfölehb.
Adiüar, k. adular (fé l drága

kő).
Ad valorem, ( vám), értékig.
AdvaloremZoll, h. értékvcim.
Advocat, h. ügyvéd.
Aepfelmost, h. almamust.
Aequivalent, k. egyenérték.
Aerar, Aerarium, k. kincstár.
Aerarialobligation, n. kincs

tári kötelezvény.
Aeromel , aeromel ( manna

féle).
Aestimatio venditionis cau

sa, becslés eladási célból; 
aestimatio taxationis cau
sa, becslés értékmeghatáro
zás céljából.

Aether, éter.
Aetlierisches Oel, illó olaj.
Aetzbeize, n. marópácz.
Aetzkalk, h. marómész.
Aetzlauge, n. marólúg.
Aetzreservage, kelmemarást 

gátló boríték.
Aetzsilber, k. maró-ezüst.
Aeussere Güter, küljavak.
Aeusserst, végső; nennen Sie 

mir den äussersten Preis, 
'mondja meg a legutolsó 
árat; ich habe mein Aus
ser st es gethan, minden le
hetőt megtettem.

Affectionspreis, h. kedve
ié si ár.

Affectionswerth, h. kedvelési 
becsérték.

Affiche, n. falragasz, kira
gasztott hirdetés, hirdetési 
lap.

Aflicheur, h. felragasztó (h ir 
detés felragasztó).

Affichiren , hirdetést kira
gasztani.

Affidavit, (ha j.), hites igazo
lás, különösen a hajó tar
talmáról.

Affodilwurzel, n. magzating.
Aftercommissionar, h. köz

vetett bizományos, albizo- 
mányos.

Aftermiether, h. albérlő.

Afterpacht, n. albérlet.
Afterpfand, k. alzálog.
Aftersilber , k. nem tiszta 

ezüst (10 latosnál kisebb be
csű ezüst); váladék-, mara
dék ezüst.

Afterveitrag, h. pótszerződés.
Afterunternehmer, h. alvál

lalkozó.
Agaricus, h. galóca.
Agat, h. agátkő.
Agavefasér, n. agaverost.
Agenda, teendők jegyzéke.
Agent, h. ügynök.
Agentengebühr, n. ügynöki 

díj.
Agenteninstruction, 71. ügy

nöki 7itasitás.
Agenten-Journal, k. ügynöki 

napló.
Agentenreserve, 71. ügynöki 

tartalék (biztosításnál).
Agentenrevers, h. ügynöki 

térítvény.
Agentensocietät, 71. ügynökök 

szövetkezete.
Agentie, n. ügynökség.
Agentieinspectorat, k. ügy

nökségi felügyelőség.
Agentschaft, Agentur , 71. 

ügynökség.
Agenturgeschäfte , ügynöki 

üzletek.
Agenturprovision, n. ügynöki 

díj,
Agio, (br.), ázs'ló, felülf,ze- 

tés.
Agiobuchung, n. ázsió elköny

velése.
Agiotage, n. ázsióval üzérke

dés, ázsió zás.
Agioteur, h, ázsiózó.
Agiotiren, ázsióz7ii.
Agiozuschlag, h. ázsiópótlék; 

árkeletpótlék.
Agraffe, n. boglár, csat, ka

pocs ; szalagbokor.
Agrar, agrarisch, földműve

lést érdeklő.
Agi'arstatistik, n. földműve

lési statisztika.
Agréage, n. alknszdíj.
Agreiren, hajót felszei'elni.
Agrement, k. díszítmény pa- 

szománt árúból stb. készítve 
ruháknál s fejdíszeknél.

Agrest, h. egres, egresié.
Agricultür, n. jföldmívelés.
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Agriculturbank, n. földmíve- 
lési bank.

Agriculturkrise, n. 7nezőgaz- 
dasági válság.

Agtstein, h. borostyánkő.
Ahle, n. ár (könyvkötő, csiz

madia stb. számára).
Ahornzueker, h. jávorcukor.
Aichamt, k. inértékhitelesítő 

hivatal.
Aichen. mértéket szabályozni 

V. hitelesíteni, akólni , l.
, Eichen.
j Aichmässig, mértékszabály0 - 
I zás szerinti, ínértékhitelesí- 

tő ; die aichmässige Prü- 
j fung der Flüssigkeitmaas-
' se, a folyadékmértékek hi-
I telesitése.
I Aichpflichtig, hitelesítésre kö- 
I telezett, 7nértékhitelesitésre 
I  ̂ kötelezett.
; A jour, (kv.), azsúr, 7tiaig 

i'endben; sind Sie mit 
Ihren Büchern ájour? a 
köny vezendő tételek be van
nak-e vezetve e percig ?

Ajournement, k, elnapolás, 
halasztás.

Ajourniren, elnapolni.
Ajustage, n. ínértékigazítás.
Akkordlohn, h. alkudt bér, 

kialkudott bér, l. Accord- 
lohn.

Aktive Schuld, kamatozó ( ál
lam ) adósság, l. Active 
Schuld.

Ä la baisse speculiren, csök
kenésre üzérkedni v. já t
szani.

Alabaster , h. alabastro7n;
Alabasterglas, k. alabastrom- 

üveg.
Alab asterwaare, n.alabastrom 

árú.
A labonne henre, 1) épen jó 

kor ; 2) jó l van, nern bá-
7107)1.

Á la hausse speculiren, szök- 
kentésre üzérkedni v. já t- 
szami.

Á la mode, a Icgújahb dívád 
szerint.

Alantwurzel , n. örvény
gyökér.

Alaun, h. timsó.
Alaunerde, n. timsóföld, tim

föld.
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Aljuirileder, k. timsóval csá
váit hör, irha.

Albergo, h. fogadó  ̂ korcsma 
(olasz),

A Hmm, k. emlékkönyv.
Albumin, k. fehérnye; Albu

in i npapier, fehérnye-papi- 
fos ( fényképekhez).

A Icaimarotli, alkanna-vörös.
Mcannawurzel, n. alkanna- 

(lyökér, komag-gyökér.
Alcarazzo, h. korsó v. palaczk 

I iiuízatlan, agyagból).
AI corso, a napi árfolyam 

szerint.
A le, k. él (angol sör).
Alfa, alfa (sparto-fű),
Alíenide, n. alfenide {nik

kelötvözet , olyan mint az 
áj ezüst).

Alge, n. alga, moszat.
Alimentation , n. eltartás, 

élelmezés.
A limentationspfliclit, élelme

zési kötelezettség.
A1 ingrosso, nagyban vá- 

séuiás.
Aliipianter Tlieil, nem ará

nyos rész.
A liipioter Theil, hányadrész, 

hányad.
Alizari, n. edizari, buzérgyö

kér.
Alizarin, k. alizariri, buzér- 

festö anyag.
AÍizarintínte , n. alizarin- 

linta.
Alkali, k. égvény.
Alkaloidsalz, k. égvényes 

s()k.
Alkermes, álkörmös.
Alkohol, h. szesz, borszesz.
Alkoholgrad, h. szeszfok.
Alkoholmeter, szeszmérö.
Alkoholometrie , n. szesz- 

mérés.
Allatur, n. női hozomány.
Allatnrconto, h. hozomány- 

széimla.
Alle Eine erweisen einem 

Wechsel, névbecsülni vál
tót.

Alle für Einen, Einer für 
Alle, egyetemleges kötele
zettség, közös kötelezvény
jelzés (szószerint: Minden
ki egyért, egy mindenik- 
ért).

Alleinhandel , h. monopol, 
egyedárúság.

Alleinhändler, h. egyedárús.
Alleinig, kizárólag saját; aul 

meine alleinige Gefahr, ki
zárólag saját koczkázato7n- 
r a ; für meine alleinige 
Rechnung, kizárólag saját 
számlámra; unter meinem 
alleinigen Namen, kizáró
lag saját nevem alatt.

Alleinverkauf, h. egyedárú
ság, monopólium.

Allenfalls bei N. N., (v .), 
szükség esetén N. N.-nél.

Allerletzt, legvégső.
Aller Orten zahlbar, (v . ),  

bárhol fizetendő.
Alles in Allem, mindent ösz- 

szevéve, összesen ; alles in 
Allem beträgt der Gewinn 
kaum hundert Gulden, 
együtt véve v. mindent 
összevéve alig tesz a nyere
ség száz forintot.

Allgemeine Bestimmungen. 
általános hatái'ozatok, ál
talános meghatározások.

Allgemeiner Verkehr, h. köz
forgalom, általános forga
lom.

Allhier, itt, helyben.
Alliage, n, ötvözet.
Allonge , n. toldat, toldalék ; 

einen AVechsel m it einer 
Allonge versehen, váltót 
toldalékkal ellátrd.

A1 marco, inérték szerint, súly 
szerint; die Münzeourse al 
marco notiren, a pénzár
folyamokat mérték szerint 
jegyezni.

A l numero, szám szerint, da
rab számra.

Aloefaser, n, aloerost.
Aloegeflecht, Aloegespinnst, 

k. aloefonadék.
Aloegewebe, k. aloeszövet.
Alo i , finomság (különösen 

pénzeknél); de bon aloi, fi
nom, tiszta.

Aloin, aloin (készítmény aloe- 
nedvből).

Alpaca, alpakka (apakfong- 
hoz hasonló féinötvezet).

Alpacagarn, k. alpakkafonal.
Alpacawolle, n. alpákka- 

gyapjú.
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Alpári, a lpá ri, egyenértékű 
névérték; egyenértékben, 
névértéken.

Al peso, súly szerint.
Al pezzo, ( ellentéte:al peso — 

súly szerint), darabszámra.
Al punto, legpontosabban.
Alquifoux, alquifoux, ólom- 

kéneg, fazekas-ércz.
Alter ego, h. teljhatalmú he

lyettes.
Alternativ, vagylagos.
Altersabstufung, n. (b izt.), 

korfokozat.
Alterserhöhung, n. kor eme

lés (azok a személyek, kik 
nem teljesen egészségesek, 
biztositcisnál idősebbeknek 
számíttatnak).

Altersklasse, n. (bizt.), kor
osztály.

Altersklassentabelle, n. kor
osztályi táblázat.

Altersnachsicht, n. korenge
dély.

Altersstufenfolge, n. korfo
kozat.

Altersversorgungskasse , n. 
71 ij ugdíjpén ztár.

Alterum tan tűm, kétszeres, 
még egyszer annyi.

Altgesell, h. első legény.
Altmodisch, régi módi, régi 

divata, elamdt.
Altun, n. altun (török arany

pénz ).
Aluminat, k. timsavas nátron.
Amalgam, k. foncsor.
Amalgamiren, foncsorítani, 

vegyíteni.
Amassement, felhalmozás.
Amassiren, felhalmozni.
Ambackholz, k.anibakfa (pa

rafa-féle).
Ambe, ambo (kid. sorsolás

nál).
Ambiaharz, k. ambiagyanta.
Amboinaholz, k. amboinafa 

(  cayaboca-fa ).
Amboss, k. üllő.
Ambra, h. ambra.
Ambraholz, k. amh'afa ( sár- 

goj szantálfa).
Ambulant, h. (b r.), zugal

kusz.
Ameisenoel, k. hangyaolaj.
Ameisenei, k. hangyatojás.
A felében.



A  méta Am tssiegel Andenten

A  meta-Gescliáft, k.feles ügy
let ; feles üzlet.

Ametliyst, h. ametiszt  ̂ viola 
kovag.

Amlebenbleiben, k. (b izt.), 
életben maradás.

Ammoniakalaun, h. ammo- 
niaktimsó.

Ammoniaksalz , k. ammo- 
niaksó.

Amomum, k. ammnum, szeg
fű i) őrs, piment.

Amortisation, n. törlesztés; 
(einer Urkunde, z. B. eines 
Weclisels), megsemmisítés.

Amortisationsplan, h. törlesz
tési terv.

Amortisatiosquote, n. törlesz
tési hányad.

Amortisationsrate, n. törlesz
tési részlet.

Amortisationsschein, h. 1) 
törlesztési jegy ; tÖrlési ok
ira t ; 2) megsemmisítő ok
irat.

Amortisationsverfahren , k. 
megsemmisítő eljárás.

Amortisationsurkunde , n. 
megsemmisítési okirat.

Amortisationsziehung , n. 
törlesztési sorsolás.

Amortisiren, 1) törleszteni; 
2) ( okiratot) megsemmisí
teni.

Ampel, n. ámpolna, függő- 
lámpa.

Amper, (Eimer) h. veder.
Amt, k. hivatal: von Amts

wegen, hivatalból.
Amtlich, hivatalból, hivata

losam..
Amtliche Bestättigung, n. hi

vatalos bizonylat.
Amtsblatt, k. hivatalos lap.
Amtsdepesche, n. hivatalos 

sürgöny.
Amtsdiener, h. hivatalszolga.
Amtsmann, h. tisztviselő, 

biró.
Atntsgeheimniss, k. hivatali 

titok.
Amtsgericht, k. bíróság.
Amtshandlung, n. hivatalos 

eljárás.
Amtslocal, k. hivatalos helyi

ség, hivatal.
Amtsperson, n. hivatalos sze

mély.

Amtssiegel, k. hivatalos pe
csét.

Amtssitz, h. székhely.
Amtsstunde, n. hivatalos óra.
Amtsverfahren, k. hivatalos 

eljárás.
Amulé, négereknél használt 

sópénz.
Amulette, n. (delejes) láncz, 

amidet.
Amurka, amurka, olajtörköly, 

faolajseprü ( közönséges 
szappan készítésévé).

An, -nak, -nek, Waarenconto 
soll an Cassaconto, áim- 
szárnia adós pénztárszám
lának

Analyse, n. elemzés, vegy- 
elenizés; quantitative u. 
qualitative Analyse, meny- 
nyileges és minőiéges vegy- 
elemzés.

Ananas, n. ananász.
Anatocismus, k. kamatok ka

matja.
Anatron,/í. anatron, üvegtajt.
Anbahnen, megindítani, elő

készíteni vmit, útját egyen
getni (pl. vmely vállalat
nak ) ;  eine Geschäftsver
bindung anbahnen, üzleti 
összeköttetést előkészíteni.

Anbei, mellékelve, idecsatol
va, mellékletben.

Anberaumen, kitűzni; die 
Versammlung der Gläu
biger ist auf den 15. Au
gust anberaumt, a hitele
zők gyűlését aug. 15-ére 
tűzték ki.

Anberaumung eines Term i
nes, n. határnap kitűzése.

Anbieten, ajánlani, felaján
lani, kínálni; er hat mir 
seine Dienste angeboten, 
felajánlotta nekem, szolgá
la ta it; die Waare wird zu 
25 Gulden angeboten, az 
árut 25 forintjával kínál
ják.

Anbot, k. Ígéret.
Anbrechen, megkezdeni, ki

kezdeni ; die Sendung ist 
noch nicht angebrochen, 
a küldemény még nincs ki
kezdve ; ein Fass anbre
chen, hordót megkezdeni.

Anbringen, 1) elhelyezni, túl
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adni valamin / drei Monat 
Briefe auf Ihren Platz 
sind hier leicht anzubrin
gen, Önnek piaczára szóló 
három havi váltókat itt 
könnyű elhelyezni; sein 
Geld gut anbringen, jó  
helyre adni a pénzét; diese 
Waare ist hier nicht an
zubringen, ez az árú itt el 
nem adható ; 2) be- v. elsze
rezni valakit, elszegődtetni 
valakit; seinen Sohn bei 
Jemanden als Gehilfen an
bringen, fiá t valakihez se
gédül beszerezni.

Anchovis , a.ncsóvisz, ( egy 
szardellafaj neve).

Anchovisbutter,n. ancsóvisz- 
vaj.

Anders , máskép , másként, 
különben; die Sache ver
hält sich ganz anders, egé
szen máskép áll a dolog; 
ich konnte nicht anders, 
nem tehettem másként; es 
ist nicht anders, nincs kü
lönben.

Anderweitig, más, egyéb; an
derweitige Kosten, egyéb 
költségek.

Anderweitig, 1) máshol; más
honnan ; wenn Sie uns die 
Waare nicht liefern kön
nen, so müssen wir uns 
anderweitig versehen, ha 
nekünk ez árút nem szállít
hatja, máshonnan kell ma
gunkat ellátnunk; 2) egyéb
ként.

x^ndeuten, 1) értésére v. tud- 
tul adni, jelezni, figyelmez
tetni ; ich werde ihm an
deuten , dass ich seinen 
Kredit beschränken muss, 
tudtxd fogom adni neki, 
hogy meg kell szorítanom 
hitűét; wir haben dem 
Inhaber des Wechsels so
gleich andeuten lassen, 
dass wir zu dessen Einlö
sung bereit sind, azonnal 
tudattuk a váltó birtokosá
val, hogy annak beváltá
sára készek vagyunk ; ‘2,) je 
lölni, megjelölni; belieben 
Sie uns diejenigen Arti
kel besonders anzudeuten,



Andienung Anfassen Angedeihen

welche Sie für Ihren Platz 
eignet halten, szívesked

jek 7iekünk azokat a czikke- 
ket különösen megjelölni, a 
melxjeket Ön ’piaczára va
lóknak tart.

Andienung, n. kezéirjárás; 
^ndienung des Seescha
dens, kezére járás a hajó
kárnál ( a mexmyiben a 
Idztositott köteles a biztosi- 
tóval tudatni mindent, a 
mit a ha jókárról tud).

Aneignung, n. elsajátítás, át
vétel ( saját részére kötött
nek tekintvén az ügyletet).

Ancígros, gabonamérték spa
nyoloknál s Amerikában =  
l mérő.

Anerbieten, k. ajánlat; fel
ajánlás; ich hedaure Ilir 
Anerbieten nicht berück
sichtigen zu können, saj
nálom, hogy ajánlatát te
kintetbe nem vehetem.

Anerkennen, elismerxii; xiiél- 
lányolni; die Kichtigkeit 
(dner Rechnung anerken
nen, számlát helyesnek is
merni el V. számla helyes
ségét elismerni; einen 
Wechsel anerkennen, vál
tót elfogadni; Jemandes 
Dienste anerkennen, vki 
szolgálatai iránt elismerés
sel lenni.

Aiuírkennung, 7i. elismex’és, 
méltánylás.

A 11 erkennungsschreiben, k. 
elismex'ő n yilatkozat.

Anfang, h. kezdet, eleje (va- 
!aminek) ; von Anfang an, 
elejétől fogva ; einen An
fang nehmen , kezdődni; 
der Markt hat einen gu
ten Anfang gemacht, a 
vásár jó l kezdődött

Anfängen, kezdeni, megkez
deni, hozzáfogni; von vorn 
a>ifangen, újra kezdeni; 
vielerlei anfangen, sokba 
V. sokfélébefogni; ein Ge- 
Hcliäft anfangen, kei'eske- 
(lést V. üzletet nyitni.

Anfangsgehalt, h. px'óbahér, 
pruhadíj.

Anfangscours, h. (b r.) kibo
csátási áxfolyam, kezdő ár

folyam , kezdetben árfo
lyam.

Anfassen. Ich mag diesen 
Artikel nicht anfassen, ez
zel a czikkel nem akarok 
fogla lkozni; wir müssen 
die Sache anders anfassen, 
másként kell xne gragad
nunk a dolgot, másként kell 
a dologhoz látnunk.

Anfechtbarkeit, n. megtá
madhatóság.

Anfechten, megtámadni, ki
kelni (valami ellen).

Anfechtung, n. megtámadás.
Anfechtungsklage, n. 7negtá- 

madási kereset.
Anfechtungsrecht, k. meg- 

tá7riadási jo g .
Anforderung, n. követelés, 

igény; die Anforderungen 
der Kunden steigern sich, 

j a. vevők igényei emelkedőbe7i
I van7iak; Anforderungen
I machen , követelni , igé-
I nyelni.
Anfrage, n. tudakozás, kér

dés ; auf Ihre Anfrage 
vom 10. ds. habe ich die 
Ehre zu erwiedern, e hó 
10-éről kelt tudakozódá
sára van szerencsém vá
laszolni ; er hat an mich 
eine Anfi'age wegen der 
Kreditfähigkeit des Herrn 
N. gerichtet (gestellt), N. 
úr hitelképessége ügxjében 
tudakozódott nálam (v. kéi'- 
dést intézett hozzám).

Anfragen, kérdezni, tudakol
n i ; ich habe in dieser An
gelegenheit bei Herrn A. 
angefragt,/ceVdesü tettem eb
ben az ügyben A. úi'nál; das 
Haus, nach weichem Sie 
bei mir angefragt haben, 
a ház, mely után nálam 
tudakozódott.

Anfügen, mellékelni, csatol
ni ; wir haben hiermit das 
Vergnügen Ihnen Eactura 
anzufügen, van szeren
csénk ezennel a szá7nolatot 
Önnek ide mellékelni.

Anfuhrgeld, k. fuvarhér,
Angabe, n. 1) állítás; sei

ner Angabe nach, állítása 
szerint; 2) fog la ló ; ich

15

I habe 500 Gulden Angabe 
: gegeben, 500 forintot ad-
i ta/n fog la lóu l; 3) kijelölés; 

senden Sie mir die Waare 
unter Angabe deren Be- 

i trags, küldje nekem az 
' árút az éx'te járó összeg 

megjelölésével; wir bitten 
j um die Angabe eines soli

den Hauses in Hamburg,
I szíveskedjék nekünk Ham- 
! bxirgban egy szolid házat 
I kijelöln i; Angabe der zu 
I vers teuer enden Waaren, a 

megvámolandó árúk beval- 
I lása.
' Angariation, n. hajólefog

lalás ( háború esetén szálli- 
I tási szolgálatra).
! Angeben, 1) kijelölni, meg- 
i je löln i ; belieben Sie m ir 
I anzugeben, an wen ich 
I die Waare abliefern soll, 

szíveskedjék megjelölni, ki- 
! hez küldjem az árút; 2)
. előadni; belieben Sie mir 
i Ihre Bedingungen anzu- 
I geben, szíveskedjék felté

teleit előadni; 3) feladni,
' feljelenteni.
! Angeblich, állitódag ; állitó- 
! lagos.
; Angebogen, mellékelve, ide- 
I csatolva, mellékletben; an

gebogen übersende ich 
! Ihnen meinen letzten 
I Marktbericht sammt 
I Vieisliste,mellékletben kül- 
1 döm utolsó vásári jelen- 
i lésemet az árjegyzékkel 

együtt.
Angebot, k. kinálat, kinálás; 

das Angebot übersteigt die 
Nachfrage, a kinálat meg
haladja a kex'esletet, a kí
nálás xneghaladja. a kere
sést; London und Ham
burg sind ohne Angebot, 
Londonra és Hamburgra 
nincs kinálat.

Angeboten , kinált; papír 
(börzei árjegyzéken). 

Angedeihen lassen, részesí
teni valamiben; ich bin im 
Voraus dankbar für die 
gute Aufnahme, die Sie 
Herrn N. angedeihen las
sen werden, előre is hálás



Angefrixumte Angelstock Anhang

vagyok a szives fogadásért, 
a melyben N. urat részesí
teni fogja.

Angefrimmte A rbe it, n. 
mondva csinált munka,vál
tott munka.

Angefügt, mellékelve.
k.ngeh.Qn, 1) megkeresni; er 

hat nns nm unsere Ver
mittelung angegangen, 
megkeresett minket köz ve
títésünkért; die angegan
gene Behörde, a ine gkere
sett hatóság ; 2) illetni, tar
tozni valakire; diese Ange
legenheit geht mich nicht 
an, ez az ügy épen nem 
tartozik reám, épen nem 
illet engem (semmi közöm 
ez ügyhez) ;  3) rom lani; 
die Waare ist bereits an
gegangen, az árú már rom
lani kezd ; 4) kezdődni;
der Zins geht vom 1. Ja
nuar an, a kamat január 
elsejétől kezdve já r ; N. ist 
ein angehender Kauf
mann, jV. kezdő kereskedő; 
5) unser Verlust geht 
noch an, a mi veszteségünk 
még megjárja v. még tűr
hető.

Angel, n. 1) horog; 2) sark.
Angeld, k. foglaló.
Angelegen. Sich etwas ange

legen sein lassen, valamire 
gondjának lenni, valami
nek utána lenni v. járn i, 
szivén hordani valamit; wir 
werden uns Ihr Interesse 
besonders angelegen sein 
lassen, az Ön érdekére kü
lönös gondunk lesz, Ön ér
dekére különös gonddal le
szünk; sich aufs Angele
genste erkundigen, lehető 
gondosan tudakozódni.

Angelegenheit, n. ügy, do
log ; in Angelegenheiten 
des Handels, kereskedelmi 
ügyekben.

Angelegentlich , sürgősen, 
szorgosan ; wir bitten Sie 
auf das angelegentlich
ste, kerve kérjük.

Angelhaken, h. halászó ho
rog. [.olaj, illó-olaj.

Angelicaöl, k. angyalkafü-

Angelstock, h. horgászbot.
Angemessen, 1) alkalmas; 

im Falle Sie es nicht für 
angemessen erachten soll
ten, ha nem találná alkal
masnak ; 2) illő, megfelelő; 
der Preis ist der Qualität 
nicht angemessen, az ár 
nem felel meg a minőség
nek; ein dem Unterneh
men angemessenes Kapi
tal, a vállalatnak megfelelő 
tőke ; 3) es ist angemessen 
von diesem Vorhaben ab
zustehen, tanácsos e szán
déktól visszalépni.

Angenehm. Es wird mir sehr 
angenehm sein, Ihre Auf
träge zu erhalten, nagyon 
örvendeni fogok v. örö
mömre fog szolgáim, ha 
megrendelésével megtisztel; 
Zucker ist angenehm, czu- 
kor kerestetik v. keresetnek 
örvend.

Angenommen, elfogadott; 
(v .) elfogadom.

Angesehen, tekintélyes, elő
kelő , nagy tekintetű; es 
ist eines der angesehen
sten Häuser der Stadt, ez 
a legtekintélyesebb házak 
egyike a városban.

Angestrengte Klage, n. tá
masztott kereset, indított 
kereset.

Angethan. Die Haltung der 
Börse ist nicht dazu an
gethan das Geschäft zu 
beleben, a börze magatar
tása nem alkalmas az üzlet 
élénkítésére v. nem arra 
való, hogy az üzletet élén
kítse ; die Sache ist nicht 
dazu angethan, um zu 
gelingen , a dolog nem 
olyan v. nem, úgy indúlt, 
hogy sikerüljön.

Angewachsenes Kapital, fe l
szaporodott tőke.

Angewiesen, utalványozott 
(összeg), utalványozva.

Angorafell, k. angorabőr.
Angorabart, h. angorafürt 

(fürtös posztó, posztófürt 
angora-szőrből).

Angreifen, 1) megtámadni; 
das Kapital angreifen, a
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tőkét megtámadni v. meg
kezdeni; 2) hozzá fogni, 
hozzá lá tn i; etwas kräftig 
angreifen, valamihez eré
lyesen hozzáfogni; er welsz 
die Sache nicht recht an- 
zugreifen,nm találtamé ga 
dolog fogóvégét, nem tudja 
a dolog csínját; eine Sache 
verkehrt angreifen, foná
kul kezdeni valamibe.

Angriff, h. 1) támadás; das 
ist ein Angriff auf meine 
Ehre, ez becsületemet sérti 
V. támadja meg; 2) hoz- 
záfogás; etwas in Angriff 
nehmen, hozzá fogni vala
mihez , belekezdeni; der 
Eisenbahnbau ist bereits 
in Angriff’ genommen, a 
vasút építéséhez már hozzá 
fogtak.

Angusturarinde, n. angustu- 
rakéreg.

Anhalten, 1) szorítani; zum 
Zahlen anhalten, fizetésre 
szorítani; 2) (a. m. fort- 
dauern), tartani; die Bes
serung des Marktes hält 
an, a piacz javulása folyton 
ta rt; 3) fa. m. ansuchen) 
kérelmezni, esedezni vala
m iért; um eine Stelle an- 
halten;valamely állomásért 
folyamodni; 4) feltartóz
tatni ; die verbotenen 
Waaren wurden angehal
ten, a tiltott árúk feltartóz
tattak ; 5) megállani ; der 
Zug war genöthigt unter
wegs anzuhalten, a vonat 
kénytelen volt útközben 
megállani.

Anhaltend, tartós.
Anhaltspunkt, h. fogóvég, 

támpont, támaszpont; die 
Sache hat keinen Anhalts
punkt, ennek a dolognak 
nincs fogóvége: wir wol
len Ihnen dadurch An
haltspunkte für den Ver
kauf geben, ezzel Önnek 
támpontokat akarunk nyúj
tani az eladásra nézve.

Anhang, h. 1) pótlék, tolda
lék, függelék; Anhang ei
nes Wechsels, váltótoldat; 
2) vontaték; Anhang ei-



Anhängen Anilholz A n lage

MOH Remorqueurs, (ha j.) 
uHZiílyuontaték.

A M11jí Ilgen , csatolni, hozzá 
csatolni; das anhängende 
Muster, csatolt v. mellé
kelt m inta; er hat m ir 
Hclilechte \Vaaren ange- 
luiMgt, silány árúkat varrt 
{ r. sózott) nyakamba.

Anhängig machen, indítani; 
riiie Klage anhängig ma
chen, keresetit ind ítan i; 
eine Sache vor Gericht 
an hängig machen, valamit 
törvény útjára vinni.

Anhängigmachung einer 
Klage, n. keresetindítás.

An häufen, felhalmozni ; sich 
aiihäufen, halmozódni^ fel
halmozódni., rakásra yyül
ni , felszaporodni; seine 
Schulden haben sich in 
Ixidenklicher Weise ange- 
hiiiift, adósságai aggasztó- 
lag felszaporodtak.

Anhäufung, n. felhalmozó- 
déis; Anhäufung der Gü- 
hu- in den Lagerräumen, 
az árúk felhalmozódása a 
raktárakban.

 ̂11 hcimfallen , rámaradni ; 
reá szállani; dieses Ge
schäft ist mir durch Erb
schaft anheim gefallen, ez 
az üzlet örökségben szállott 
reám; der richterlichen 
Miitscheidung anheimfal- 
Icn, birói Ítélet alá esni.

\nh<‘ imstellen, reá hagyni, 
szabadjára hagyni , reá 
hizni ; er stellt die Höhe 
tlcr Vergütung meinem 
l'lnnessen anheim, a kár- 
fiótUís összegét belátásomra, 
ítéletemre bízza; wir wol
len es der Entscheidung 
/AV(!Íer achtbaren Kauf- 
h'iiie anheim stellen, két 
tekintélyes kereskedő elha
tározáséira hagyjuk v. biz- 
nk ; fernere Rimessen 

nU'Wi) ich Ihrer Bequem- 
In'hkoit anheim, a további 
váltókat kényére bizom. 
nlK'ischig machen (sich), 
kl'telezni magát, ígérni, 
a já ni kozni, késznek nyilat
kozni ; sich zur Ausfüh-

KrrcHlvcdflmi szótár. I.

rung eines Auftrages an
heischig machen, vala
mely megbízás végrehajtá
sára kötelezni magát v. 
végrehajtását magára vál
lalni.

Anilholz, k. anilfa, ánizsfa.
Anilinfarbe, n. anilinfesték.
Anilinöl, k. anilinolaj {kő

szénkátrányból készített 
olajos, színtelen v. sárgás, 
faszesz szagú folyadék).

Animirt, élénk, lelkes; die 
Stimmung der Börse war 
heute an im irt, a börze 
hangulata ma élénk volt.

Anis, h. ánizs.
Ankauf, h. vétel, vásárlás.
Ankäufen, venni, vásárolni; 

wir haben die Actien 10 
pet unter Pari angekauft, 
a részvényeket tíz százalék
kal parin alul (névértéken 
a lu l, egyenértéken alul)  
vásároltuk v. vettük meg.

Ankaufspreis, h. vételár.
Anker, h. horgony, vas~ 

macska.
Ankergeld, k. révvám ; állás- 

pénz ; állásbér.
Anker lichten, horgonyt fe l

szedni.
Anklage, n. vád.
Anklagen, bepanaszolni, be- 

vádolni , beperelni , vá
dolni.

Anklagestand, h. vádállapot; 
in Anklagestand verse
tzen, vád alá helyezni.

Anklageverfahren, k. vád- 
eljárás.

Anklang finden, visszhangra 
V. tetszésre ta lálni; das 
neue österreichische An
lehen fand in England

• keinen Anklang, az osztrák 
új kölcsön Angliában tet
szésre nem talált.

Anklopfen, kopogtatni; ver
gebens habe ich deshalb 
bei ihm angeklopft, ebben 
az ügyben Mában kopogtat
tam nála.

Anknüpfen, kapcsolni, v i
szonyba lépni; eine Ge
schäftsverbindung an
knüpfen, üzleti viszonyba 
lép n i; lassen Sie uns an
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j die frühere Verabredung 
anknüpfen, vegyük fe l a 
fonalat ott v. kezdjük ott, a 
hol múltkori tárgyalásunk
kor elhagytuk.

Anknüpfungspunkt, h. csat
lakozási pont.

Ankommen, 1) megérkezni; 
das Schiff ist wohlbehal
ten angekommen, a hajó 
szerencsésen megérkezett;
2) auf eine kleine Preiser
höhung kommt es mir 
nicht an, egy kis ártöhb- 
lettel nem gondolok, egy 
kis ártöbbletre nem tekin
tek; es kam m ir schwer 
an, die Waaren zu so b il
ligem Preise zu verkaufen, 
nehezemre esett az árúkat 
oly olcsó áron eladni; 3) 
Kaufen Sie zu hundert 
Gulden, wenn Sie nicht 
billiger ankommen kön
nen, vásároljon száz fo rin t
jával, ha olcsóbban nem 
juthat hozzá; 4) es kommt 
darauf an, azon válik, azon 
fordul meg, attól függ, 
hogy . . . ;  5) w ir müssen 
es auf gut Glück ankom
men lassen, ezt a jó  sze
rencsére kell biznunk; las
sen Sie es auf die paar 
Kreuzer nicht ankom
men, azt az egy-két kraj- 
czárt ne sajnálja.

Ankündigen, jelenteni, hir
detni, közzétenni, bejelen
teni (pl. érkezésemet).

Ankündigung, n. hirdetés, 
jelentés, bejelentés.

Ankündigungstafel, n. hirde
tési tábla.

Ankunft, n. megérkezés.
Ankunftzeit, n. megérkezési 

idő.
Anlage, n. 1) elhelyezés ; die 

Anlage grösserer Capitale 
ist jetzt etwas schwierig, 
nagyobb tőkék elhelyezése 
most nehézséggel já r; diese 
Anlage repraesentirt ei
nen Werth von tausend 
Gulden, az elhelyezett 
pénz ezer fo rin t értéket 
képvisel; 2) telepítvény, 
építmény, ültetvény ; 3) ( a.
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A n lagekap ita l An legöl Annekm er

m. Beilage), melléklet; in 
der Anlage übersende ich 
Ihnen hundert Gulden, a 
mellékletben küldök száz 
forintot.

Anlagekapital, k. alaptőke.
Anlagepapier, k. befektetési 

papir.
Anlagekosten , beruházási 

költség. [érték.
Anlagewerth , h. befektetési
Anlanden, kikötn i, partra 

szállani.
Anlangen, 1) megérkezni; 2) 

ille tn i; was diese Sache 
anlangt, a mi ezt a dolgot 
illeti.

Anlass, h. ok, alkalom; An- 
lasz geben zu etwas,alkal
mat V. okot szóig áltatni va
lamire ; diese Ofi’erte wird 
Ihnen hoffentlich Anlass 
zu neuen Aufträgen geben, 
ez az ajánlat remélhetőleg 
új megrendelésekre fog Ön
nek okot szolgáltatni; aus 
Anlass des Todes seines 
Associé’s hat er das Ge
schäft aufgegeben, társa 
halálának alkalmából fe l
hagyott az üzlettel,

Anlassen, 1) neki indu ln i; 
unser Zweiggeschäft lässt 
sich gut an, fióküzletünk 
jó l indul; 2) níeginditani 
(pl. gépet).

Anlaufen, rúgni, szaporodni; 
meine Forderung ist bis 
auf 200 G. angelaufen, kö
vetelésem már 200 forintra  
rú g ; seine Schulden lau
fen immer mehr an, adós
ságai folyvást szaporodnak; 
ich bin bei dieser Specu- 
lation übel angelaufen, en
nél az üzletnél rosszul já r 
tam.

Anlegen, l)d em  Fasse Eeife 
anlegen, megabroncsolni a 
hordót; Siegel anlegen, 
megpecsételni; Blei anle
gen (an die Waare), ól
mozni, mególmozni; mit 
dem Schifíe anlegen, ki
kötni, a parthoz kiállani 
( a hajóval)  ; 2) sein Geld 
anlegen, pénzét vmibe be
fektetni; auf Zinsen od.

zinsbar anlegen, kamatra 
kiadni v. elhelyezni; nutz
bringend anlegen, haszon
hajtó vállalatba fektetni, 
gyümölcsöztetni; 3) álli- 
tani, alapitani, megindí
tani ; eine Fabrik anlegen, 
gyárat állítani v. alapíta
n i ; einen Plan anlegen, 
tervet csinálni , tervezni; 
ein Verzeichnisz anlegen, 
jegyzéket megindítani; 4) 
er iiat es darauf angelegt, 
dass . . oda czéloz v. azt 
akarja, hogy . ..

Anlegöl, k. alojolaj.
Anlegung, n. elhelyezés; An

legung der Siegel, pecsé
telés; Anlegung von Bleien, 
ólmozás.

Anlehen , k. kölcsön; ein 
Anlehen zu Stande brin
gen, kölcsönt létesíteni; ein 
Anlehen unterbringen, 
kölcsönt elhelyezni.

Anlehensentwurf, Anlehens
plan, h. kölcsönterv.

Anlehensloos, k. kölcsönsors-
jm i -

Anleihe, n. kölcsön.
Anleiheplan, h. kölcsönterv.
Anleihenprämie, n. kölesön- 

dij.
Anleiher, h. kölcsönvevő.
Anliegen, k. kérelem, kíván

ság.
Anliegend, mellékelt, csatolt; 

mellékelve; anliegend er
halten Sie . . ., mellékelve 
V. idecsatolva veszi Ön . . :

Anmeldung, n. bejelentés; 
Anmeldung bewirken, be
jelentést tenni, bejelen
teni.

Anmeldungsstelle, n. beje
lentési hely.

Annahme, n. 1) elfogadás; 
eine Annahme unter Be
dingungen od. Einschrän
kungen, föltételes v. meg
szorításokhoz kötött elfog a-, 
dás; Annahme an Zah- 
lungs statt, elfogadás fize
tés helyett; 2) (a. m. Vor
aussetzung), föltevés.

Annahmebrief, h. elfogadási 
levél (biztosításnál, a biz
tosító társaság értesítője,

IS

hogy a biztosítás elfogadta
tott).

Annahmeerklärung, n. elfo
gadási nyilatkozat.

Annahmefähig, elfogadható 
(v á ltó ); nicht annahme
fähig, el nem fogadható.

Annahmestelle , 7t. fölvevő 
hely.

Annahmeverweigerung , n. 
elfogadás megtagadása; 
(vu .) árúátvétel megtaga
dása.

Annahme Verzug, h. elfoga
dási késedelem, késedelem, 
az elfogadásnál. [érték.

Annalimewerth, h. forgalmi
Annaline, annalin, mestersé

ges (t 'jfehér) jősz, gipsz.
Annardana, annardana (grá 

nátalma-mag ).
Annehmbar, elfogadható; 

dieser Preis ist sehr an
nehmbar, ez az ár igen is 
elfogadható.

Annehmen , 1) elfogadni;
Ihre Tratte ist nicht an
genommen worden, c/2: Ön 
intézvényét nem fogadták 
el; in Zahlung annehmen, 
fizetésül elfogadni; 2) föl- 
tenni; angenommen, dass 
Sie die 6 Centner Kaffee 
für Sich hehielien, föltéve, 
hogy a 'hat mázsa kávét 
megtartaná; ich nehme 
an, dass..., teszem, hogy...; 
8) felvállalni pl. munkát; 
ein Amt annehmen, hiva
talt vá lla ln i; 4) felfogad
n i;  einen zum Gehülfen 
annehmen, vkit segédül 
felfogadni v. fö lvenni; 
sich Jemandes anneh
men, vkinek ügyét felfog
ni , vkinek pártját fogni, 
pártjára kelni v. vkii párt
fogása alá venni; sich 
einer Sache annehmen, 
vmely ügyet felkarolni, 
vmely ügyben eljárni; 6) 
nehmen Sie die Versiche
rung unserer aufrichtigen 
Hochachtung an, fogadja 
őszinte tiszteletünk kifeje
zését.

Annehmer (eines Wech
sels), elfogadó (váltónál).



Aunehm licli A n r  e clinTiiig A nsclilag

Annehmlich, kellemes, elfő- 
(failható (árú ).

Annonce, n. hirdetés, hirdet
mény.

Annoncenbureau, k. hirde
tési iroda.

Annoncenspedition, n. hir- 
detvény tocábhitás.

Annonciren, hirdetni, közzé 
tenni.

Annuität, n. 1) évi járadék 
(évenkint járó összeg); 2) 
éri törlesztés ( évenkint be
fizetendő rendes törlesztés); 
Ó) évi fizetési részlet.

Annuitäten kap ital, k. jára
déktöke.

Annuitátsberechnung, n. já 
radékszámítás, évi törlesz
tés kiszámítása.

Annuitätsrate, n. járadék- 
részlet.

Aiinulliren, megsemmisíteni, 
érvénytelennek nyilvání
tani.

Anomal, Anormal, rendkí
vüli : die Lage des Mark
tes ist ganz anormal, a 
vásár állapota rendkívüli.

Anonyme Gesellschaft, n. 
nevezetlen társaság, rész
vénytársaság (kül. a Code 
de Commerce szerint).

Anordnen, rendelni, megren
delni; intézkedni.

A nordnung, n. rendelés; ren
delkezés, intézkedés.

Anpréisen, feldicsérni, aján
lani, magasztalni.

Anpreisung, n. feldicsér és ; 
nur durch v'ele Anprei
sungen ist der Verkauf 
bewirkt worden, az eladást 
csak nagy feldicsérgetések 
által lehetett eszközölni.

Anrathen, tanácsolni , java
solni, javalni.

Anrathen, k. tanács; ich 
habe dies auf ih r Anra
then gethan, ezt az Ön ta
nácsára tettem.

An rechnen, 1) felszámítani; 
ich übersah meine Porto
auslagen anzurechnen, ei
feie j  tettem posta kia dásai- 
mat felszámítani ; Sie ha
ben mir zu hohe Preise 
ungerechnet, túlságos nagy

; árakat számított nekem;
wie hoch haben Sie mir 

j das angerechnet ? meny- 
myire tette az árát ? 2) ten- 

I ni , becsülni; Jemandes
■ Dienste hoch anrechnen,
j vkinek szolgálatait nagyra
' becsülni v. tenni, nagyba
; venni; 3) tulajdonítani;

Sie müssen m ir dieses 
I nicht als einen Fehler an

rechnen, ne rója fel hi
bámul, ne tulajdonítsa hi- 

j bámul.
Anrechnung, n. 1) felszárni- 

I tás ; in Anrechnung brin-
I gén, felszájnítani, felszá-
i mításba tenni; 2) beszámí

tás, betudás; ohne An- 
i rechnung einer Wechsel

provision, váltódíj beszá
mítása nélkül; unter An- 

I rechnung Ihrer Spesen
költségeinek beszámítása 

I mellett.
I Anrechnnngsfähig, beszámít

ható.
' Anrecht, k. igény, részjog.
! Anregen, megpendíteni; ei- 
I nen Streit anregen, vi-
I tát kezdeni.
Anregung. Etwas in Ani’e- 

I gung hiingen,valamit meg-
' pendíteni, szóbahozni, in-
I dítványozni.
i Ansagen, 1) hirdetni; man 
 ̂ hat einen Verkauf davon

angesagt, annak eladását 
hirdették; 2) bevallani,

' bejelenteni; WeLQ,Ten heim
Zollamte ansagen, az árú
kat a vámhivatalnál beval
lani V. bejelenteni.

Ansageposten, h. (vám ), be
jelentő állomás.

Ansageschein, h. bejelentő 
jegy.

Ansagestelle, n. (vám ) beje
lentő állomás.

Ansässig machen (sich), lete
lepedni.

[ Ansatz, h. tétel; w ir finden,
I dass der Ansatz des Prei- 
I ses etwas zu hoch ist, úgy 

találjuk, hogy az ár egy 
I kicsit magasra van téve;
I wir lassen an diesem An

sätze etwas nach, enge-

19

dünk vmit e tételből; in 
Ansatz bringen, számba 
venni, felszámítani.

Anschaöen, 1) szerezni, meg
szerezni, kiegyenlíteni, kül
deni ; wir bitten, uns den 
Betrag anzuschaffen, A-e?-- 
jük az összeget nekünk 
megküldeni; kérjük az ösz- 
szeg beszerzését részünkre; 
schaffen Sie mir diesen 
Stoff an, szerezze be nekem 
ezt a kelmét; 2) megren- 

i delni.
j Anschaffung, n. 1) szerzés, 

beszerzés; megszerzés, vá- 
I sáriás; Anschaffungen ma- 
‘ chen, bevásárlásokat v.

beszerzéseket tenni ; 2) (v . ) 
j fedezet;  Sie werden wohl 

einsehen, dass es billig 
ist, dafür zu sorgen, dass 

i ich die Anschaffung er
halte, be fogja látni, hogy 
méltányos arról gondoskocl- 

j ni, hogy a- fedezetet meg- 
j kapjam; Jemand ohne An- I Schaffung lassen, vkit fe- 
' dezet nélkül hagyni.
Anschaffungskosten, beszer- 

I zési költségek.
I Anschaffungspreis , h. be

szerzési ár, vételár.
Anschaffungswerth, h. be

szerzési érték.
Anschein, 7i. 1) látszat; dem 

Anscheine nach zu urthei- 
len, wird die Tendenz 
zum Steigen fortdauern,

I a hitszat után Ítélve az
; emelkedő irányzat tartós
I lesz ; 2) valószínűség ; die

Preise werden dem An
scheine nach steigen, az 

I árak valószínűség szerint
emelkedni fognak; allem 
Anscheine nach wird er 

I auf Ihren rBrief antwor
ten, minden arra mutat,

! hogy levelére válaszolni
j fog ; 3) den Anschein ha

ben, úgy látszani, úgy tet
szeni.

I Anschicken (sich), készülni 
Viliire.

j Anschlag, h. 1) falragasz, 
hirdetés; durch Anschlag 
an der Börse, börzehirde-
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Anschlägen Anschlnssstation Ansprechen

tes á lta l; 2) becslés , fö l
vetés; eine Waare nach 
dem Anschläge anneh
men, valamely árút becs
lés szerint átvenni; 3) in 
Anschlag bringen, számba 
venni; tekintetbe venni ; 
in Anschlag kommen, szá- 
mitásba jö n n i; das Eisico, 
das mit der Lieferung 
verknüpft ist, muss in 
Anschlag gebracht wer
den, a szállítással összekö
tött kockázat szániitásba 
veendő; 4) előirányzat,
költségvetés.

Anschlägen, 1) hirdetést ki
ragasztani ; an der Börse 
anschlagen, a börzén hir
detni ; das Haus ist ange
schlagen, a ház eladás vé- | 
gett ki van hirdetve ; 2) (a. \ 
ni. ansetzen, taxiren) be
csülni, tenni; etwas hoch, j 
gering anschlagen, nagy- I 
ra, kevésre teníii vminek az I 
éirát; man kann den Ver
lust auf Tausend Gulden | 
anschlagen, a veszteséget 
ezer forintra lehet becsül
ni ; 2) bei ihm schlägt 
alles wohl an, neki min
den sikerül, minden jó l üt 
ki neki. [nalzó.

Anschlaglineal, k. fejes vo-
A n s c h l a g s p r e i s , ár.
Anschlagzettel, h. fa li hir

detés.
Anschliessen, csatolni; an

schliessend sende ich 
Factura, mellékelve kül
döm a számolatot; sich an- 
schliessen, csatlakozni.

Anschluss, h. 1) melléklet, 
csatolvány; im Anschlüsse 
übermachen wir Ihnen..., 
idecsatolva küldünk ön 
nek . . . ;  im Anschlüsse 
an meine letzten Mitthei
lungen, utóbbi közlemé
nyeim kapcsában; 2) (vu .) 
csatlakozás; direkter An
schluss, közvetlen csatla
kozás.

Anschlussbahn, n, (vu.)csat
lakozó pálya.

Anschlusslinie, n. (vu .) csat
lakozó vonal.

Anschlussstation , n. (v u .) 
csatlakozó állomás.

Ansehlussverkehr, h. (v u .) 
csatlakozó forgalom.

Anschlusszug, h. (vu .) csat
lakozó vonat.

Anschneidén, megkezdeni 
(p l. egy vég vcisznat ).

Anschnitt, h. kezdővég; meg
kezdés, vágás; hart im 
Anschnitte sein, kemény 
vágásúnak lenni; zum 
Anschnitte kaufen, pró
bára venni.

Anschreiben, följegyezni, 
fe lírn i, nevére írn i; mit 
doppelter Kreide anschrei
ben, vmit kétszeresen fe l
számolni V .f elróni ; schrei
ben Sie mir dieses (in 
Kechnung) an , írja  fö l 
nevemre (számlámra), te- 
gye nekem számolatba; er j 
ist bei mir übel ange
schrieben, rovása van ná
lam.

Ansehen, nézni, tekinteni; 
man sieht es der Waare 
nicht an, dass sie verdor
ben ist, nem látszik az 
árún, hogy romlott; man 
sieht es ihm an, dass er 
einst reich war, megismer
ni rajta, hogy valaha gaz
dag vo lt; als Kaufmann 
angesehen werden, keres
kedőnek tekintetni; als 
nicht geschehen anzuse- 
lien, nem történtnek tekin
tendő; ich sehe es für 
eine Ehre an, mit Ihnen 
in Verbindung zu treten, 
niegtiszteltetésnek veszem 
Önnel összeköttetésbe lépni.

Ansehen, k. 1) megtekintés ; 
sehen Sie sieh die Waare 
nur an, das Ansehen kos
tet nichts, nézze meg az 
árút, nem keiül pénzébe; 
diese Waare ist nicht des 
Ansehens werth, ez az árú 
nem érdemes a megtekin
tésre V. hogy megtekintsék; 
2) látszat; es will das An
sehen gewinnen, dass die 
Course steigen, úgy lát
szik, hogy az árfolyamok 
emelkedni fognak; unser
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Markt gewinnt wieder ein 
besseres Ansehen , vásá
runk újra élénkebb szint 
mutat; allem Ansehen 
nach, minden arra mutat, 
hogy . . . ;  3) tekintély ; das 
Haus geniesst ein grosses 
Anseheií, ennek a háznak 
nagy tekintélye van.

Ansehnlich, tekintélyes; te
temes ; je lentékeny ; das 
ist ein sehr ansehnliches 
Haus, ez igen tekintélyes 
ház; wir haben ansehnli
che Summen bei diesem 
Geschäft verloren, tetemes 
V. jelentékeny összegeket 
veszteitilnk ez üzletben.

Ansetzen, szabni, határozni; 
einen Termin ansetzen,/?a- 
tárnapot kitűzni v. szabni; 
den Preis hoch ansetzen, 
az éirt nagyra szabni; die- 
Waaren zu hoch ansetzen, 
árúit dráqán tartani; eine 
Summe doppelt ansetzen, 
valame ly össze get .szám adás
ba kétszer tenni; ich werde 
keine Provision ansetzen, 
nem számítok d ijt; setzen 
Sie mir einen Tag an, um 
uns mit einander zu ver
ständigen, határozzon ne
kem napot, hogy egymással 
értekezhess ün k.

Ansicht, n. 1) megtekintés;  
zur Ansicht verlangen, 
megtekintésre kérn i; zur 
Ansicht versenden, meg
tekintésre küldeni; Sie 
können sich durch eigene 
Ansicht davon überzeu
gen, meggyőződhetik arról 
saját szemével; Kauf zur 
Ansicht, vétel megtekin
tésre; 2) nézet, y demény; 
wir gehen von der An
sicht aus, abból a nézet
ből indulunk ki.

Ansiedeln (sich), letelepedni.^
Ansiedelung, n. telep, gyar

mat.
Ansinnen, föltenni valakiről 

valamit; dies möchte ich 
Ihnen nicht ansinnen, ezt 
nem tenném fel Önről.

Ansprechen, 1) megszólitani; 
er hat mich um meine



Anspruch. Anständig A nth eil

Ji]mpfehlung angespro- 
(;hen, megszólított v. meg
kért ̂ hogy ajánljam ö t ; 2) 
igényelni, f. övetelni ; wir 
glauben es ansprecben zu 
können, azt hiszsziik, hogy 
ezt követelhetjük; 8) tet
szeni ; die Qualität der 
Waare spricht mich nicht 
an, <iz árií minősége nekem 
nem tetszik; sein Vor
schlag wird Sie nicht sehr 
ansprechen, javaslata nem 
igen lesz önnek Ínyére.

Anspruch, h. igény, követe
lés ; Anspruch machen, 
igényelni, számot tartani 
valamire; der Gehilfe hat 
Anspruch auf Geld und 
Unterhalt, a segédet fize
tés és ellátás illeti m eg; 
in Anspruch nehmen, 
igénybe venni; ich erlaube 
mir Ihre Gefälligkeit in 
Anspruch zu nehmen, hci- 
torkodom szívességét igény
be venni; ich bin sehr in 
Anspruch genommen, na
gyon el vagyok foglalva : 
meine Gasse ist in diesem 
Augenblick sehr in An
spruch genommen, pénz
táram ez idő szerint na
gyon igénybe van véve.

Aiispruchprocess, h. igény
per.

Anspruchsanmeldung , n. 
igénybejelentés.

Anstalt, n. 1) intézkedés; 
Anstalten treffen, intéz
kedni; készülni, készülőd
ni, készületeket tenn i; ich 
habe bereits Anstalt ge
troffen die AVaaren zu b e - . 
ziehen, már intézkedtem, j 
hogy az árúkat átvegyem; ■
2) intézet; öffentliche A n - : 
Hi.ü\teiL,nyilvános intézetek, i

Anstand, h. 1} nehézség, aka
dály , kifogás; Anstand , 
nehmen , kifogást tenni, \ 
éitallani; ohne Anstand, ' 
akadály nélkül, nehézség \ 
nélkül, bátran; ich nehme j 
keinen Anstand Ihnen I 
den gewünschten K red it, 
zu gewähren, nem habo- j 
zow Önnek a kiránt hitelt j

megadni; wir werden kei
nen Anstand nehmen ihm 
das Geld zu schicken, ha
bozás nélkül megküldjük 
neki a pénzt; ich nehme 
Anstand es zu thun, átal
lom ezt tenni; 2) késede
lem, haladék; machen Sie 
uns ohne Anstand Offer
ten, késedelem nélkül te
gyen nekünk ajánlatokat; 
ich gebe Ihnen noch ei
nen Tag Anstand, még egy 
nap várakozom, még egy 
napi várakozást engedek 
Önnek; 3) illem. Hiedelem, 
emberség; Ihr Verfahren 
verstösst gegen den ge
schäftlichen Anstand, az 
Ön eljárása az üzleti illem
be ütközik.

Anständig, tisztességes; an
ständiger Preis, tisztessé
ges ár.

Anstandlos, akadálytalan.
Anstandsbrief, L Morato

rium.
Anstehen, 1) tetszeni ; wenn 

Ihnen dieses nicht an- 
steht, ha ez nem tetszik 
Önnek; késni, habozni; 
die Sache kann noch .ein 
paar Tage anstehen, a do
log egy pár napig még 
késhetik; wir haben nicht 
angestanden ihm einen 
Kredit zu eröffnen, nem 
haboztunk, hogy neki h i
telt nyissunk; 3) átallani, 
vonakodni; ich stehe an 
es zu thun, átallom ezt 
cselekedni; 4) reá szorulni; 
er steht nicht an darauf, 
nem szorul reá.

Anstellen, 1) rendelkezésére 
hagyni, kinálni; die Waare 
zu gewissem Preise Je
mandem anstellen, az árút 
bizonyos áron valakÍ7iek ki
nálni ; 2) alkalmazni ; wir ' 
müssen noch einen Buch- | 
halter anstellen, kényte- ' 
lenek vagyunk m"V/ egy j 
könyvvezetőt alkalmazni; \ 
3} okozTii; der Bankerott ! 
dieses Hauses hat viel | 
Unheil angestellt, e ház 1 
bukása sok szerencsétlensé- \
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get okozott v. szült; 4) 
einen Versuch anstellen, 
megkisérleni, megpróbálni, 
kisérletet tenni.

Anstellung, 7i. alkalmazás, 
üzletbe állítás.

Anstoss nehmen, átallani, 
megütközni, restelle7ii; wir 
haben Anstoss genom
men mit ihm in Verbin
dung zu treten, átallot- 
tunk vele összeköttetésbe 
lépni.

Anstreichen, aláhúzva 7Jieg- 
je lö ln i; ich habe die 
Stelle in meinem Briefe 
vorsätzlich angestrichen, 
levelemben e helyet szándé
kosan megjelöltem v. alá
húztam.

Anstrengen, 1) megfeszíteni; 
ich werde mich anstren
gen Ihre Forderung zu 
befriedigen, iparkodni fo 
gok, megerőltetéssel is, az 
Ön követelésének eleget 
tenni; den Kredit auf 
das äusserste anstrengen, 
a hitelt végietekig haj
tani ; 2) ind ítan i; eine 
Klage anstrengen gegen 
Jemanden, valaki ellen ke
resetet indítani.

Anstrengung der Klage, 7i. 
keresetindítás.

Ansuchen, megkeresni.
Ansuchen, k. megkeresés ; 

schriftliches Ansuchen, 
kérvén y ,  folya7nodvány .

Antedatiren, előbbre keltez
ni, a keletet előbbre tenni,

Anthal, k. ( mérték), antalag, 
átalag —  74'459 liter.

Antheii, h. 1) 7'ész, illeték, 
osztalék , jutalék , illető 
rész; Jemandem seinen 
Antheil geben, kiadni va
lakinek a részét v. az őt i l 
lető részét; er hat keinen 
Antheil daran, ő ebben nem 
részes ; 2) részvét; Antheil 
an Jemandes Schicksal 
nehmen, részvéttel lenni 
valaki sorsa irá n t; Antheil 
au der Freude Jemandes 
nehmen, venni  valaki
nek az örömében; Antheil 
am Gesellschaftsvermö-



Antheilseiu lage A n trag  docnmente Anweisnngenblauqnet

gen, illetőség a társasági 
vagyonban.

Antheilseinlage, n. részhetét.
Antheilsatz, li. osztalék, ju 

talék.
Antheilschein, h. részjegy.
Antheilstabelle, n. osztalék 

táblázata.
Anthracit, h. anthracit,fém/- 

szén.
Anticbresis, n. záloghaszná

lati jegy.
Anticipando, előlegezve, elő

re ; seinen Gehalt antici
pando herausnehmen, fi
zetését előre kivenni,

Anticipation, n. előlegezés, 
elővétel.

Anticipationsgeschaft. k. elő- 
legezési üzlet, előfizetési 
ügylet.

Anticipationskauf, h. előfize
tési vétel.

Anticipationsschein, h. elő
legezést jegy ('papir pénz 
neme), előfizető jegy, elő
fizetésijegy.

Anticipiren, előlegezni; sei
nen Gehalt anticipiren, 
fizetéséből előlegezni, előle
get ven7ii, fizetését előre 
kapni V. fö lvenn i.

Anticipirt, előre fizetett.
Anticipirte Verzinsung, n. 

előleg es kamatoztatás.
Anticipirte Zinsen, előre fel

vett kamatok.
Antike, n. régiség, régi re

mekmű.
Antimon, k. antimon.
Antiquar, li. ószeres, ószerész, 

ódonság-árus.
Antiquarbuchhandlung, n. 

ószeres könyvkereskedés.
Antiquarbuchhändler , h. 

ószeres könyvkereskedő.
Antiquarhandlung, n. ósze- 

resbolt; ószerkereskedés.
Antiquität, n. régiség, ódon

árú.
Antiseptisches Verbandmit

tel, k. fertőztelenitö kötő
szer.

Anti, k. antalag, l. Anthal.
Antrag, h. \) javaslat, indit- 

vány; einen Antrag ma
chen od. stellen, indítvá
nyozni, indítványt tenni,

indítványba hozni; auf 
Antrag des Staatsanwal
tes, az államügyész indít
vány áo'a ; auf Antrag der 
Gläubiger, a hitelezők ja - 
vaslatái'a v. kivánatára; 
es wurde der Antrag ge
stellt neue Actien zu emit- 
tiren, új részvények kibo
csátása hozatott indítvány
ba ; 2) ajánlat, kínálat; 
ich nehme Ihren Antrag 
mit Vergnügen an, aján
latát öi'öniest fogadom el.

Antragdocumente, ( bizt.)
ajánlati okiratok.

Anträgen, idnálni, megkí
nálni , ajánlani; Einem 
seine Dienste antragen, 
szolgálatját ajánlani; auf 
Theilung antragen, oszto- 
zást ajánlani; er hat m ir 
eine Partie Caffee ange
tragen, megkínált egy ha
tár (részmennyiség) kávé
val.

Antragsberechtigter, h. aján
latra jogosított.

Antragsteller, h. 1) ajánlat
tevő ; 2) indítványozó.

Antreiben, ösztönözni, sar- 
kallani, szorgolni; zur 
Arbeit antreiben, munká
ra szorítani v. serkenteni; 
zur Eile antreiben, siet
tetni.

Antreten. Eine Eeise antre- 
ten, útnak indúln i; einen 
Posten antreten, állomást 
elfoglalni; ein Amt an
treten, hivatalba lépni v. 
beállani; eine Erbschaft 
antreten, örökséget átvenni.

Antrittsfrist, n. beállási ha
táridő, kezdési határidő.

Antwort, n. felelet, válasz; 
abschlägige Antwort, ta
gadó válasz; Antwort ge
ben, felelni, válaszolni; 
ich bitte um Ihre gefällige 
Antwort mit umgehender 
Post, szives válaszát posta- 
fordultával kérem; in 
Antwort auf Ihren Brief, 
levelére válaszolólag; Ant
wort bezahlt, válasz fizet
ve, válasz meg van fizetve.

Antworten, felelni, válaszol
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n i ; schriftlich antworten. 
Írásban felelni.

Anvertrauen , rábízni; Sie 
können ihm ruhig Ihre- 
Gelder anvertrauen, nyu
godtan reáhizhntja pénzeit; 
an vertrautes Gut,7'eáMzoit 
jószág.

Anwachsen, növekedőiig sza
porodni, felszaporodni; an- 
gewachsenes Kapital, fel
szaporodott töke.

Anwalt, h. ügyvéd.
Anwaltsgebühr, n. ügyvédi 

díj.
Anwaltsordnung, n. ügyvédi 

rendtartás.
Anwaltssubstitut, h. ügyvéd- 

helyettes.
Anwärter, h. várományos.
Anwartschaft, n. várandóságy 

váromány.
Anwartschaftliches Vermö

gen, k.váromány OS vagyon.
Anweisbolette, n. utaló vám

jegy-
Anweisen, utasítani, u ta ln i; 

utalványozni; ich habe 
ihn angewiesen sich an 
Sie zu wenden, oda utasí
tottam, hogy Önhöz fordul
jo n ; er ist vermögenslos 
und ganz auf seinen Ge
halt angewiesen, ő va
gyontalan és merőben fize
tésére van utalva; die 
Frachtgelder auf den Em
pfänger zur Zahlung an
weisen, a fuvai'bért az árú 
elfogadójára utalványozni.

Anweisender, Anweiser, h. 
utalványozó.

Anweisung, n. 1) utasítás; 
belieben Sie sich nach 
der Anweisung des Herrn
N. zu richten, szívesked
jék magát N. ur utasításá
hoz tartani; nachträgliche 
Anweisung, utólagos uta
sítás v. intézkedés; Ihrer 
Anweisung gemäss, utasí
tása szerint; 2) utalvány ; 
anliegend eine Anwei
sung auf unsern Bankier, 
mellékelve bankárunknak 
szóló utalvány.

Anweisungenblanquette, n. 
utalványi fehérlet.
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Aiiweisungsbecheid, h. utal- 
rányozó végzés.

Anweisungscasse, u. utalvá
nyozó pénztár.

Anweismigsdecret, k. utalvá
nyozó rendelet, utalványo
zó rendelvény.

All Weisungsempfänger , h. 
utalvány OS.

Anweisungsgebülír, Anwei
sungsprovision, n. utalvá
nyozási díj.

Auweisungsverkebr, k. utal
ványozási forgalom.

Anwendbar, alkalmazható.
Anwenden, alkalmazni; alle j 

seine Kräfte an wen den..., I 
minden er ej ét ráfordítani v. ■ 
rát̂  nni, hogy...; wir wer-1 
den Alles anwenden um , 
Sie zufrieden zu stellen, i 
mindent elkövetünk, hogy \ 
Ont kielégítsük; auf den 1 
vorliegenden Fall lässt | 
sich dieses G-esetz nicht | 
anwenden, jelen esetre e 
törvény nem alkalmazható.

Anwendung, n. alkalmazás; 
in Anwendung bringen, 
alkalmazni, alkalmazásba 
venni; zur Anwendung 
kommen, alkalmazásba, 
jani.

A uwesenheitskarte , Anwe
senheitsmarke, n. jelen
létijegy.

Anzahlen, részfizetést tenni.
Anzahlung, n. részfizetés; 

eine Anzahlung von 25̂ /o 
leisten, huszonöt százalék
nyi részfizetést tenni.

Anzeige, n. értesítés, iudósi- 
tás, jelentés ; öffentliche 
Anzeige , hirdetés; Ihre 
gefällige Anzeige erwar
tend, szives értesítését vár
va ; Anzeige machen, je 
lenteni, bejelenteni, fö lje 
lenteni.

\uzeigen, jelenteni, tudatni; 
wir haben die Ehre Ihnen 
anzuzeigen , dass .. van 
szerencsénk tudatni Önnel, 
hogy . . . ;  die angezeigten 
1 ’reise, a jelzett árak; die 
gemachten Geschäfte zei
gen keine Preisverände
rung an, a kötött ügyletek

nem mutatnak árválto
zást; es scheint mir jetzt 
angezeigt zu handeln, he
lyén valónak látom, hogy 
valamit tegyek v. cseleked
jem.

Anzeigepflicht ( gyárakban ), 
n. bejelentési kötelezettség.

Anziehen, 1) idézni; der 
angezogene Gesetzartikel 
passt hier nicht, az idézett 
törvényczikk nem illik  ide ; 
2} emelkedni; Preise wer
den noch mehr anziehen, 
az árak még inkább emel
kedni fognak; Kaffee hat 
angezogen, a kávé ára, 
emelkedettt; 3) megszival- 
kodni; der Tabak hat au
gezogen , a dohány meg- 
szivalkodott.

Apalto, bérlet, kiil. államjövc- 
delinek (vasút, dohány) 
bérlete.

Apanage, n. a,panázs; ellá
tás, évi járadék.

Aperpu, elöleges kiszámítás; 
árjegyzék ; aperQU du bi- 
lan, mérlegív; apeia^ú des 
frais, költségj 'ugyzék.

Apfel, h. alma.
Apfelmuss, h. almaíz.
Apfelsäure, n. almasav.
Apfelsine, n. narancs.
Apfelwein, h. almabor, csi- 

der. [szerint.
A piacere, tetszésre , tetszés
A point, darabonkint, l. Ap- 

point.
Apotheke, n. gyógyszertár, 

patika.
Apotheker, h. gyógyszerész, 

patikás, patikárius.
Apothekerwaare, n. gyógy

szeráru.
Apparat, h. készülék.
Appellation, n. felebbvitel, 

felebbezés.
Appelliren, felebbezni, felebb 

vinni.
Appertinentieu, tartozékok.
Apper inenzstück, k, tarto

zék.
Applicationsblumen, illesz

tett virágok.
Appliquirte S to ffe , rátétes 

kelmék, fel varrt hímzésű 
kelmék.

23

Applombation, n. ólmozás 
(vámnál).

Applombiren (vám ), ólmoz
ni.

Applombirer, /i. (vám), ól
mozó. j

Appoint, k. czimlet, dar ab, 
váltó; per Appoint zahlen 

I (  v.) váltóval fizetni ; dara- 
I bonként ( váltókat) fizetni ; 
i Avir senden Ihnen 5000 
' Gulden in fünf Appoints, 
j küldünk Önnek ötezer fo - 
! rintot öt darabban.
1 Appointiren, összehasonlíta- 
, ni ( két kereskedelmi könyv 
; egyes tételeit, a helyeseket 
1 felpipálva =  pontozva).
\ Appointwechsel, h. elszámo- 
í lási váltó.
' Appreteur, h. csinosító, ki- 
! készítő.
I Appretiren, kikészíteni, cd- 
\ nosítani ( kül. posztót). 
i Appreturverfahren; k. kiké- 
I szitési eljárás.
■ AppTohÍTen.jóváhagyni,hely- 
! benhagyni, helyeselni.
I Approvisirung, n. élelmezés. 
i Approximando, megközelitö- 
I leg.
' Aprikose, n. kajszínbarack.
Acqua fortis, választó víz.
Aquai’ellfarbe, n. vízfesték. 

j Aquavit, h. borszesz.
I Ar, are, k. ár (száznégyszög- 
j méter).
I Arabischer Gummi, h. ara.- 
\ hiai gummi. 
l Araeometer, h. sűrűségmérő;
' folyadékmérö.
Arak, h. arak ( czukor v. rizs- 

pálinka).
Aramini, aramini (apró, éret

len narancs cziikrozva).
Aranati, aranatí narancs.
Arancini, arancsini ( czukros 

narancdiéj).
Arbage, korsó ( olaj mérték ke- 

leten).
Arbeit, w. munka; an die A r

beit gehen, munkához fog 
n i ; in Arbeit nehmen, 
7iiunkába venni; in Arbeit 
geben^ munkába adni; bei 
diesem Preise ist die Ar
beit nicht bezahlt, ily ár 
mellett a munka s ncs kifi-



Arbeiten Arbeitstisch Art
Z''ive; der Wein ist in A r
beit, a hör forrásban van; 
die Arbeit einstellen, 
sztrájkolni, a munkát meg
szüntetni ; eingelegte Ar
beit, rakatos m ü ; Arbeit 
auf 8tück, (a. m. S tüc'- 
arbeit), barabmunka, da
rabszámra végzett munka; 
Arbeit in Tagelolin, nap
számos munk iy napszámban 
végzett munka.

Arbeiten, dolgozni; icb ar
beite stark mit dem Aus
lande, a külfölddel élénk 
üzletet folytatok, a külföld
del élén k kereskedésben ál
lok ; er arbeitet mit be
deutenden Fonds, jelenté
keny tökével dolgozik, üz
letét jelentékeny tökével ve
zeti ; er arbeitet liaupt- 
säclilicli mit Baumwolle, 
fökép gijapottal foglalkozik.

Arbeiter, h. munkás.
Arbeiterfrage, ?i. munkás

kérdés.
Arbeiterberberge, 71.munká

sok szállója.
Arbeiterscliutz, h. munkások 

védelme.
Arbeiterlieim, n. mimkáslak, 

m unkások otthona.
Arbeiterunterstützimgsensse 

n. munkás segítő p nztár.
Arbeiterverein, h. iminkások 

egyesülete, miu kásegylet.
Arbeitsanweisung, n munka- 

utalvány.
Arbeitsbuch, k. munkakönyv.
Arbeitseinstellung,71.//nw/i«-

szünet, mu7ika szüntetés, 
sztrójV, (tömeges)  munká
mé gtag adás.

Arbeitsfähig, munkabiró, 
munkaképes.

Arbeitshaus, k. dologház.
Arbeitskraft, w. munkaerő.
Arbeitslohn, h. munkabér, 

77iunkadij.
Arbeitsrente, n. munka jöve

dék.
Arbeitsstunde, n. munkaóra.
Arbeitstag , h. munkanap, 

munkatevö nap, míves nap.
Arbeitstheilung, n. munka

felosztás , munka megosz
tása.

Arbeitstisch, h. dolgozó asztal. 
Ar be itsunfall-Ver sicher ung 

n. munkások biztosítása bal
esetek ellen.

Arbeitsverdienst, h. jnunka- 
kereset

Arbeitsvertrag, h. míinka- I szerződés.
Arbeitszug, h. ( vu.), munka- 

I vonat, anyagvonat.
Arbitrage, n. árfolyamkémlet,

\ arbitrázs.
, Arbitragegeschäft, k. kérnlő- 
j ügylet.
Arbitragetabelle, n.árfolyam- 

összehasonlító táblázat, ár- 
I folyamkéítilö táblázat. 
Arbitragerechnung, n. kém- 

letszámítás.
Arbitrageur, (b r.) kémlő (k i 

a különböző börzepiacokon 
nmtatkozó árfolyam külön
bözeteket üzletszerüleg fe l
használja).

Arcannaholz, k. arkannafa. 
Architekten-Leinwand , u. 

másoló vászon (átlátszóan
■ erősen fémjezett patimtszö- 

vet, kül. ép ítészek száméira).
I Ardeb, ardeb ( egyiptomi ga- 
' bonamérő).
I Are, ár (jnérték). l. Ar.
 ̂Area, Areal, tér, terület, tér- 
I fogat.
Arecanuss, n. ai'ékdió.

I Arenda, TC. haszonbér, árenda. 
Arganholz, k. arganfa, vasfa.I Argentan, argentari, új ezüst.

* Arglist (im Handeln), 71. c a- 
j lárdság , csalárd eljárás ; 
j fondorlat ( az alhiban), ra

vaszság.I Ari ki, ariki (tejpálinka).
■ Ariét, arlet (indiai kömény).
I Armadille , (spamjol) vám- 
\ hajó.
Armband, k. karperecz. 
Armbrust, n. kézíj. 
Armenische Erde, arméniai 

föld, bolus.
Armer Gewinn, k. sovány 

nyereség.
Armspange, n. karperecz. 
Armüren, egy faja a selyem- 

áriiknak.
Arn ica , n. kappanör ( nö

vény ).
Arrakessenz, n. araidéi.
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Arrangement, k. 1) reiidezés, 
intézkedés; ein Arrange
ment treffen, intézkedést 
tenni, intézkedni; 2) (a. m. 
Ausgleich), egyezkedés, ki
egyezés ; ein Arrangement 
zu Stande bringen, egyez
kedés létesíteni v. hozni 
létre.

Arrangementbogen, h. ren
dezési ív.

Arrangementgeschäft , per 
Arrangement gemachtes 
Geschäft , leszámítolásra 
kötött ügylet.

Arrangementordnung, n. le
számítolási szabályzat.

Arrangiren, rendezni, rendbe
hozni, elintézni ; (a. m. 
Ausgleichen), kiegyeztetni; 
s eh arrangiren, kiegyez- 
kediii, kiegyezni; er war in 
Concurs, hat sich aber mit 
seinen Gläubigern arran- 
girt, csőd alatt volt, de ki
egyezett hitelezőivel.

Arrest, 1)/i. lezárolás, lefog
lalás , biztosítás, letiltás 
(per esetében az adósnál a 
hitdező javára elrendelt le
tiltás) ; fogság.

Arrha, bánatpénz.
Arrimage, n. (ha j.) árúössze- 

rakcis.
Arrimeur, h. (ha j.) árúössze

rakó, rétegező.
Arrondiren, kikerekíteni.
Arroiidirung, n. kikerekités 

jószágoknál.
Arrosiren, pótfzetést tenni, 

arrosirte Obligation, pót
köt vény.

Arsa, arsa ( tejpálinka).
Arsenige Säure, árzénes sav.
Arsenik, h. egérkö, mireny, 

arzenikmn.
Arseuikglas, k. arzénüveg.
Arsin, 07'osz rőf =  0'711 íné

ter ; török mérték =  0'709 
m .; tótoknál s horvátoknál 
vászonmérö rőf =  0'584i m.

Arslan, h. oroszlántallér ( ré
gebben használt hollandi 
pénz a keleti forgalomra) l. 
Aslani.

Art, n. f a j ; von derselben 
Art, ugyanilyen; von ge
ringerer A r t , csekélyebb



A rtabe Assiguat A a fb ie ten

minőségű; Art der Ver- i 
packting, csomagolási mód; ■ 
auf gute Art, jó  szcriveU j 
jó  móddal; Art und Weise, | 
mód. I

Artabe, perzsa gahnamérték ' 
=  65‘238 liter. i

Al tai, marokkói font = 0 'o0 8  j 
kilogramm. j

Artikel, h. czikk, árúczikk, j 
portéka; der Luxusarti- j 
\ie\, fényüzési czikk ; gaog- i 
barer A rtikel, kelendő ! 
czikk. \

Artischoke, n. articsóka. 
Arvennuss, n. czirholyamag. \ 
Asant, h. azant, henzoegyanta, i 
Asarin, azarin (késziímény a | 

kapotny okból). i
Asbest, h. azhest, fonalkő, | 

kőim. i
Asbestgewebe, k.. kölenszövet. 
Asche, n. hamu.
Aslani, a levantei forgalom

ban használt hollandi orosz- ! 
lántallér =  1 fr t  84 kr. | 

Asphalt, h. aszfalt Jöldsziirok. : 
Asphaltiren, aszfaltozni, föld- 

szurokkal behuzatni. i
Aspirant, h. hivatalkérő, hi- ■ 

Vatalkereső, pályázó, áUo- 
u.áskereső, tisztviselő jelölt, i 
yyahornok. j

Assecurant, h. biztosító. I 
Assecuranz, n. biztosítás;'

biztosító intézet. !
Assecuranzgeschäft, k. bizto- '■ 

sító ügylet (sorsjegyeknél, ' 
részvényeknél; a bankár ! 
bizonyos díj mellett bizto- i 
sítja a vevőt, hogy papírját 
közelebb nem húzzák ki és, 
ha igen, mást ad helyette). 

Assecuranzordnung, n. biz
tosítási szabályzat. 

Assecuranzpolizze, n. bizto
sító jegy v. bárcza, bizto
sító kötvény.

Assecuranz-Praemie, n. biz
tosítási díj.

Assecuration, n. biztosítás. 
Assecuriren, biztosítani. 
Assecurirt, biztosított.
Assegno (olasz neve az assi- 

gnationak), utalvány; utal
ványozás.

Asseciiradeur, h. biztosító. 
Assignant, h. utalványozó.

Assignat, h. utalványozott pa
pírpénz.

Assignate, n. utalvány.
Assignatar, h. utalványos ( az 

utalvány tulajdonosa).
Assignation, n. kereskedelmi 

utalvány.
Assigniren, utalványt adni, 

utalványozni.
Association, n. társulás, szö

vetkezet, szövetkezés.
Association commercial en ’ 

participation, alkalmi { k e -. 
reskedelmi) szövetkezés v. I 
egyesülés.

Associé, h. társ, tagtárs; üz- j 
lí ttárs.

Associiren (sich), társulni, 
társaságba lépni.

Assortiment, k. választék; 
ein vollständiges Assorti
ment meiner Fabrikate, 
teljes választék gyártmá
nyaimból.

Assortiren {sieh),választékkal 
ellátni, ellátni magát ( vala
mely árú minden nemével); 
unser Lager ist wohl assor- 
tirt , raktárunkhan nagy 
választék van; wir sind in 
dergleichen Artikeln gut 
assortirt, ilyféle czikkekböl 
nagy választékunk van; die | 
Spinnereien arbeiten nur, I 
um sich zu assortiren, a | 
fonógyárak csak azért dől- j 
goznak, hogy magukat el- ■ 
lássák. I

Astrachan, asztrakán.
Astronomische Uhr, n. csil

lagászati óra.
Astronomisches Instrument,

k. csillagászati műszer.
A tempó, idejében, kellő idő

ben, annak idejében; ich 
freue m ich , dass meine 
jüngste Sendung so a 
tempó gekommen ist, ör- 
vendek, hogy utolsó külde- 
n}ényem épen idejében jö tt.

Átláss, h. atlacz, szatin.
Atlassholz , k. atlaszfa , sza- 

tinfa. \.vány.
Attestat, k. (bizt.) bizonyit-
Attichbeere, n. gyalog bodza

bogyó.
Auction, n. árverés; in Auc- 

tion kommen, dob alá
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kerülni; Verkauf in Auc
tion, eladás árverés ú tján ; 
Waaren in Auction geben, 
árúkat árverésre bocsátani.

Auctionator, h. kikiáltó (á r
verésnél), árverező.

Auctionsbericht, h. árverési 
jelentés.

Auf. Einige Kreuzer auf oder 
ab, nehány krajczárral több 
vagy kevesebb; ich schrieb 
Briefe auf Briefe, levelet 
levél után írtam ; die Sa
che hat wenig oder nichts 
auf sich, a dolognak kevés 
vagy semmi jelentősége.

Auf Abschlag zahlen, törlesz
tésül fizetni, törleszteni.

Aufarbeitung, n. feldolgozás.
Auf Bericht, tudósítás szerint 

(kötött ügylet).
Aufbessern, javítani, emel

ni; aufbessern Jemandes 
Gehalt, valakinek fizetését 
emelni.

Aufbesserung, n. javidás; 
Aufbesserung des Gehal
tes, fizetésemelés; Aufbes
serung der Preise, árak 
emelkedése; vom Neujahre 
erwartet man eine Aufbes
serung, lij évtől kezdve ja 
vulásra számítanak.

Aufbewahren, megőrzeni, el
tenni ; wie viele Fässer 
soll ich für Sie aufbewah
ren ? hány hordót tegyek el 
az Ön számára ? dies sind 
keine Waaren, die sich 
aufbewdhren lassen, nein 
olyan árúk , melyek meg
tarthatók V. melyeket el le
hetne tenni.

Aufbewahrung, n. megőrzés; 
Jemandem etwas zur Auf
bewahrung übergeben, va
lakinek valamit megöi'zés 
végett (gondozás v. eltartás 
végett) átadni.

Aufbewahrungsgebühr, n. őr
zési illeték, őrzési díj, gond
viselési d í j ; letétdíj.

Aufbieten, megtenni, elkö- 
vetíii ; alle Kräfte aufbie
ten , megfeszíteni minden 
erejét; wir werden alles 
aufbieten, dass . . . ,  min
dent elkövetünk, hogy . . .



Anfbietnug Aufenthalt An fge schoben

Aufbietung. Mit Aufbietung 
aller Kräfte, teljes erőnk 
megfeszítésével; mit Auf
bietung aller Mittel, min
den eszközt felhasználva.

Aufbrauclien, felhasznéilni; 
die Vorräthe sind aufge- 
brauclit, a készleteket fe l
használták, a készletek fe l
vannak használva.

Aufbringen, 1) előteremteni, 
szerezni; icli wüsste so viel 
Geld nicht aufzubringen, 
nem tudnék annyi pénzt 
előteremteni; die Kosten 
sind noch nicht aufge
bracht, a költségek még nin
csenek fedezve; á) (ha j.) 
elfogni, kézrekeríteni; das 
Schifí ist aufgebracht, a 
hajó kézrekerült v. el van 
fogva; 3) (h .) jövedelme
zővé tenni.

Aufbringung, n. kiemelés ( kü
lönösen a drágaköveknél az 
azok szépítésére szolgáló 
eszközök által).

Aufbürden, terhet rakni v. 
róni valakire, terhelni va
lakit; ich will Ihnen diese 
Last nicht aufbürden, nem 
akarom Önt ezzel terhelni; 
bürden Sie mir diese Be
schuldigung nicht auf, ne 
tolja reám e vádat.

Auf der Rückseite, hátlapon, 
visszáján, túloldalon.

Auf die Ordre, rendeletére.
Auf dingen , 1) felfogadni; 

einen Knaben als Lehr
ling auf dingen, Jiut inas
nak felfogadni; 2) besze- 
gődtetni; einen Knaben 
als Lehrling bei Jeman
den auf dingen, ßiit valaki
nél inasnak beszegődtetni.

Aufdingung, n. 1) félfogadás; 
2) szerződtetés, >zegődtetés.

Aufdringen, reá erőszakolni; 
nyakára kötn i, nyakára 
tolni ; ich will Ihnen mei
ne Waare durchaus nicht 
aufdringen, árúimat egy- 
átalán nem akarotn Önre 
erőszakolni v. az Ön nya
kára kötni.

Aufdringlich, íoZu/codd; tola
kodva.

Aufenthalt, /i. 1) tartózkodás, 
tartózkodási hely; der Auf
enthalt des Herrn N. ist 
unbekannt, N. úr tartóz- 
kodási helye ismeretlen;
2) (a. m. Verweilen), (vu .) 
időzés; Aufenthalt fünf 
Minuten, időzés : öt perc;
3) (a. m. Verspätung) ké
sés ; die Briefpost hat drei 
Stunden Aufenthalt ge
habt , a levélposta három 
órát késett; 4) < a. m. Ver
zögerung) késedelem; ohne 
Aufenthalt, késedelem nél
kül.

Aufenthaltskarte, n. tartóz
kodási jegy.

Aufenthaltsort, h. tartózko
dási hely, tartózkdó hely.

Aufenthaltszeit, n. tartózko
dási idő.

Auferlegen , ró n i, reáróni, 
reászabni; Einem eine 
Geldstrafe auf erlegen, 
pénzbirságot róni valaki
re ; Einem Stillschwei
gen auferlegen, hallgatást 
parancsolni valakire.

Auffallend, auffällig, feltűnő, 
szembetűnő , szembeötlő; 
auffallendes Steigen der 
Preise, az árak feltűnő 
emelkedése, feltűnő árfel
szökés. [számlára.

A iif feste Rechnung, szilárd
Auffordern,/cZ/rmi; jemand 

ernstlich auffordern zu 
bezahlen, valakit fizetésre 
komolyan v. nyomatékosan 
felhívni v. felszólítani,

Aufforderung, n. felhívás.
Aufforderungsklage, n. fel

hívási kereset.
Auffrischen die Waaren,/éZ- 

ujitani az árúkat, felfris
síteni az árúkat.

Auf führen, felsorolni; emlí
teni, érinteni; einen Po
sten in der Rechnung auf
führen, egy tételt a .szám
lában felsorolni; dieser Be
trag ist bereits in Ihrem 
Debet aufgeführt, ez az ösz- 
szeg tartozásáben már felso
roltatott.

Aufführung, n. viselkedés, 
magaviselet.
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I xiufgabe; 1) feladás; bei Auf
gabe des Briefes auf die 
Post, a levél postára adása
kor; 2) feladat; es ist nicht 
meine Aufgabe zu unter
suchen .. ., nem az énfel- 

j adatom vizsgálni. . . ;  ihrer 
I Aufgabe gemäss, megbíza

tásához képest, feladatának 
megfelelőle g.

Aufgabsort, h. feladási hely.
Aufgabsrecepisse, n. feladó 

vevény.
Aufgabsschein, h. feladójegy,.
Aufgabsstation, n. feladó ál

lomás.
Aufgeben, 1) feladni; das 

Gepäck aufgeben, a pod- 
gyászt feladni (pl. pos
tára) ; 2) lemondani vala
miről, felhagyni valami
vel ; ein Geschäft aufge
ben , felhagyni valamely 
üzlettel; eine Forderung, 
aufgeben, követeléstől elál- 
lani.

: Aufgeber, h. feladó.
■ Aufgebot, k. összehívás; da& 

Aufgebot der Gläubiger, a 
hitelezők összehívása.

Aufgebung, n. 1) feladás ; 2) 
abbanhagyás.

Aufgehen. Das eingezahlte 
Geld ist gänzlich aufge
gangen, a befizetett pénze 
egészen elfogyott; wir wer
den die Kosten gegen ein
ander aufgehen lassen, 
a költségeket kölcsönösen ki
egyenlítjük ; er lässt v ie l 
aulgehen, sokat költ v. fo 
gyaszt ; vier von vier geht 
auf, négyet a négyből ma
rad semmi.

Aufgelaufene Zinsen, felsza
porodott kamatok.

Aufgeld, k. fölpénz ; ráfize
tés ; bei einem Aufgelde 
von 5*Vo, öt száztóli ráfize
tés mellett.

Aufgercchnet, felszámítva.
Aufgeschoben, elhalasztott 

aufgeschobene Leibrente,. 
elhalasztott életjáradéké ha 
a biztosított az életjára
dékot csak bizonyos idő 
múlva követeli); aufge
schobene Schuld, elhalasz-



Anfliängen Aufhören A u flegeh lätter

tott adósság; aufgesclio- 
lu'ii ist Dicht aufgehoben, 
a mi halad, el nem marad.

Anfliängen, nyakára tobii, 
rákötni; Jemandem eine 
Waare aufhängen, valaki
nek egy árút nyakába varr
ni V. akasztani.

A iifhäufen, halmozni, felhal
mozni ; sich aufhäufen, 
halmozódni, halomra v. ra
kásra gyűlni, szaporodni ■; 
die Geschäfte häufen sich 
immer mehr auf, a teen
dők mindinkább szaporod
nak.

Auflieben, 1) (a. m. zum 
künftigen Gebrauch auf
bewahren), eltenni, eltarta
ni ; dieser W ein lässt sich 
gut aufheben, ezt a bort jó l 
lehet eltartani, ez a bor jó l 
eltartható, ez a bor jó l el
á l l : 2) megszüntetni; der 
Zoll auf Getreide wurde 
aufgehoben, a gabona vá
mot megszüntették; ein Ge
setz aufheben, törvényt el
törölni; einen Vertrag auf
heben, szerződést megszün- 
tesni; 3) die Kosten he
ben sich gegen einander 
auf, a költségek kiegyen- 
litik egymást; 4) aufge
schoben ist nicht aufge
hoben, a mi halad, el nem 
marad.

Aufhebung, n. megszüntetés; 
eltörlés; Aufliebung eines 
Gesetzes,íörí/’Jrií/ eltörlése ; 
Aufliebung eines Vertra
ges , szerződés megszünte
tése; Aufliebung des Be
schlags, a letiltás megszün- 
Utése.

Aufliebungsgrund, h. j'elmon- 
dási ok.

Aufhelfen, fölsegiteni, segíte
ni valakin; dem Credit 
.lemandes auflielfen, vala
kinek hitelét lábra állítani; 
wenn man ihm nicht auf
geholfen hätte, so müsste 
er seine Zahlungen ein
stellen, ha nem segítettek 
volna rajta, kénijtelen lett 
volna fizetéseit megszün
tetni.

Aufhören , megszűnni , fel
hagyni valamivel; aufliö- 
ren zu arbeiten, felhagyni 
a munkával; die Bank íiat 
aufgehört zu zahlen, a 
bank megszüntette fizetéseit.

Aufkauf, h. 1) bevásárlás ; 
der Aufkauf des Getreides 
war sehr bedeutend, a ga
bona bevLisárlása nagyon 
jel. ntékeny vo lt; 2) össze
vásárlás (nyerészkedés vé
gett ) ;  der Aufkauf des 
Kornes hat die Preise hoch 
hinaufgetrieben, a gabna 
összevásárlása az árakat 
nagyon fe l szökkentette.

Aufkäufen , összevásárolni; 
kaufen Sie alles auf, was 
Sie finden, damit wir lie
fern können , vásároljon 
össze mindent, a mit kap. 
hogy szállíthassimk.

Aufkäufer, h. összevásárló, 
elövásárló.

Aufkleben, felragasztani; 
Etiquetten auf die Waa- 
ren aufldeben, az árúkra 
czimkéket felragasztani.

Aufkommen, 1) lábrakapni, 
szokásba, jönn i ; diese Mus
ter sind seit Kurzem auf
gekommen, ezek a minták 
rövid idő óta. jöttek divatba; 
dieseMode wird schwerlich 
aufkommen,e2 a divat alig
ha fog lábra kapni v. fö l- 
kapatni: 2} boldogidni :
einem solchen Concurren- 
ten gegenüber wird er 
nicht aufkommen können, 
ily versenytárssal szemben 
nem fog boldogulhatni; 3) 
jó t állami; Kir Jemand 
aufkommen, valakiért jó t 
állan i; für rechtzeitige 
Lieferung aufkommen, 
pontos szállításról jó t álla
ni V kezeskedni.

Aaíkünáigen, felmondani ( tő
két, szerződést, bérletet, hi
telt stb.); die Geschäftsver
bindung aufkündigen, üz- 
If'ti összeköttetésről lemon
dani , üzleti összeköttetés 
megsza látását j  elen leni.

Aufkündigung, n. felmondás; 
Aufkündigung eines Ge-
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Seilschaft Vertrages, társa
sági szerződés felmondása.

Aufkündigungsbrief, h. fe l
mondó levél.

Aufkündigungsfrist, Aufkün
digungszeit, n. felmondási 
idő.

Auíladegebühr, n. felrakás 
dija.

Aufladegeld, k. felrakás díja, 
felrakó-pénz.

Aufladen, rakni , rakodni,, 
megrakodni, fe lrakn i; sich 
Jemandes Hass aufladen, 
valaki gyűlöletét magéira 
vonni.

Aufladen, k. rakodás.
Auflader, h. rakodó, felrakó,, 

málházó.
Auflage,??, i )  adó; die Auf

lage auf den Wein ist- 
vermindert worden, a boi'- 
adó leszáüittatott; 2) (kk .)

I nyomott 'példányszám, nyo- 
! m át; kiadás ; die zweite 
! Ausgabe erschien in einer 
I Auflage von 2(X)0 Exem- 
! plaren, a második kiadás 
I kétezer példány számban je - 
I lent meg ; gänzlich umge- 
I arbeitete und stark ver

mehrte Auflage, teljesen 
átdolgozott s bővített ki
adás; wie stark ist die 
Auflage ? mily nagy a pél
dányszám ?

Auflage stelle, n.aláírási hely.
Auflassen, felhagyni valami

vel ; das Geschäft auflas
sen, az üzlettel.

Auflaufen, felszaporodni; die 
j Zinsen sind bis zu 300 

Gulden nufgelaufen, a ka- 
! mátok 300 forintig  felsza- 
I porodtak.
I Aufleben, k. feléledés; an 
, ein baldiges Aufleben der 
; Geschäfte ist nicht zu 
■' denken, az üzletek gyors 
I élénkülésére nem lehet gon- 
! dőlni.
x^ufleben , feléledni; élén

külni ; der Handel lebt 
wieder auf, a kereskede
lem ismét élénkülni kezd.

Auflegehlätter, furnirok, bo
ríték fá k ; borító alemez,. 
lemezboritéi:.



Auflegen. Dem Handel neue 
Lasten auf legen, a keres- 
kedelemre új terheket róni, 
a kereskedelmet új terhek
kel megróni; Waaren zur 
Schau auf legen, árúkat ki
rakni V. a kirakatba tenni; 
ein Buch neu auflegen, 
könyoet újból nyomatni; 
eine Anleihe zur Subcrip- 
tion auflegen, kölcsönt alá
írásra bocsátani.

Auf liefern ( vu,), feladni (p l. 
árút vasútra).

Auflieferung des Gepäckes, 
(vu .), podgyászfeladás.

Auflösen, feloszlatni, felbon
tani ; sich auf lösen , f el
oszlani ; unsere Gesell
schaft ist von heute an 
aufgelöst, társaságunk má
tól fogva feloszlott; einen 
Vertrag auflösen, szerző
dést felbontani.

Auflösende Bedingung, n. 
felbontó föltétel.

Auflösung, n. feloszlás, meg
szűnés; nicht eigentliche 
Auflösung, nem tulajdon
képi feloszlás; in Auflö
sung begriffen sein, bom
ladozni ; sein Geschäft ist 
der Auflösung nahe, üzlete 
bomlik.

Aufmachen, 1.) kinyitás; es 
ist hier nicht üblich, dass 
die Kauflente an Feierta
gen aufmachen, itt a ke
reskedők nem szokták bolt
jaikat ünnepnapokon ki
n y itn i; 2) kibontani, fe l
bontani ; einen W'aaren- 
ballen aufmachen, árúcso
magot kibontani; einen 
Brief aulmachen, levelet 
felbontani; 3) sich auf
machen, útnak indulni; 
wir wollen uns früh auf
machen , korán akarunk 
indu ln i; sich auf- und 
davonmachen, kereket ol
dani, odább állani.

Aufmachung, n. 1) (b iz t ), 
kárpótló összeg megállapi- 
tása; Aufmachung des 
Schadens, (ha j.) kárössze- 
irás; 2) felbontás; 3) rend- 
beszedés ; wenden Sie alle

A uflegen

Sorgfalt auf die Aufma
chung dieser Waare, /or- 
ditson lehető gondot ez árú 
rendbeszedésére.

Aufmaass, k. ráadás, mérték 
föle, különösen gabnaszál- 
litásoknál.

Aufmerksam, figyelmes; auf
merksam machen, figyel
meztetni ; aufmerksam 
sein, figy^l^fnmel v. tekin
tettel lenni ; Herr N. war 
stets sehr aufmerksam ge
gen mich, N. úr 7ninMg 
nagy figyelemmel volt irán
tam.

Aufmerksamkeit, n. figye
lem; richten Sie vor Allem 
Ihre Aufmerksamkeit auf 

I die Wahl der Farben, min- 
I denekelött fordítsafigyelmét

v. legyen figyelemmel a szí
nek megválasztására; rech- 

I nen Sie auf unsere Auf-
I merksamkeit , számítson

előzékenységünkre.
] Auf Nachricht, tudósítás sze

rint , tudósításra ( kötött 
ügylet). [m étléssel.

I Auf Nachziehen, (ügylet) is- 
I Aufnahme, n. \) fölvétel; die 

Aufnahme dieser Summe 
, hat mir viel Mühe gekos

tet, ez ös>'zeg fölvétele nagy 
I fáradságomba kerü lt; á)
! fogadás , fogadtatás; ich

fand eine gute Aufnahme 
bei ihm, jó  fogadtatásban 
részesültem nála; 3) ösz- 
szeirás; Aufnahme eines 

I Waarenlagers, árúkészlet
összeír sa; 4) divatbajövés; 
dieser Artikel ist wieder 
in Aufnahme gekommen, 
ezt a czikket ismét felkap
ták, ez a czikk ismét divatba 
jö tt.

Aufnahmsgebäude, k. felvé
teli épület.

Aufnehmen, 1) fogadni, fe l
fogadni ; einen Knaben 
als Lehrling aufnehmen, 
fiú t tanuló-inasnak felfo
gadni; als Associé aufneh
men, társul fogadni; 2) fö l
venni; Geld aufnehmen, 
pénzt kölcsönözni, kölcsön 
fölvenni, pénzt fölvenni;

Aufm aass
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3) ein Waarenlager auL 
nehmen, árúkészletet össze
írn i V. leltározni; 4) etwas 
gut od. übel aufnehmen, 
valamit jó  v. rossz néven 
venni; 5) an Billigkeit der 
Preise können wir es mit 
anderen Fabrikanten auf
nehmen, az á,rúk olcsósá
gát illetőleg mérkőzhetünk 
más gyárosokkal.

Aufnöthigen, ráerőszakolni, 
nyakára tohii.

Auf Ordre, rendeletre; auf 
Ordre eigener, s-ját ren
deletre ( szóló váltó) ; auf 
Ordre frem der, idegen 
rendeletre (szóló vá ltó ); 
auf Ordre ausgestellter 
Wechsel, rendeletre szóló 
váltó.

Aufpacken, 1) felrakni, fe l
pakolni (p l. árút szekém'e);
2) kipakobii.

Aufputz, h. dísz, pipere, czi- 
czoma; weiblicher Auf
putz , női pipere.

Aufputzen , diszít7ii , feldí
szíteni.

Aufräumen. Ein W aaren
lager aufräumen, minden 
árút pénzzé tenni, eladni ( s 

I Így a raktárban helyet csi
n á ln i); mit jener Sorte 
haben wir gänzlich aufge
räumt, ama fajtán már 
egészen túladtunk.

Aufrechnen, felszámitni.
Aufrechnung, n. felszéimí- 

tás.
Aufrecht erhalten, fenntar

tan i; er wird sich nicht 
aufrecht erhalten können, 
nem tarthatja magát.

I Aufregen. Die Börse war 
heute sehr aufgeregt, a 
börze ( tőzsde) ma nagyon 
izgatott volt.

Aufregend , izgató; aufre
gende Gerüchte gingen an 
der Börse um, a börzén 
( tőzsdén) izgalmas hírek 
keringettek.

Aufregung, n. izgatottság; 
die Aufregung an der heu
tigen Börse war sehr 
gross, am ai börze (tőzsde) 
nagyon izgatott volt v. a

A n fregm ig
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inai börzén igen nagy volt 
az izgalom.

Auf Eespiro, határidőre ( el
adni).

Aufrichtiges Mustér, igazi 
mustra, v, mutató (megfe
lelő a készletnek).

Aufruf, h. felhívás, idézés; 
Aufruf zu einer Einzah
lung, felhívás befizetésre; 
Aufruf an die Gläubiger, 
hitelezők megidézése.

Aufrufen , fe lh ivn i; (kv.) 
idézni; die Posten auf ru
fen, a tételeket idézni.

Aufsagen, felmondani.
Aufsandung, n. bekebelezési 

engedély.
Aufsandungsklausel, k. be- 

keblezesi záradék.
Aufsatz, h. 1) diszitmény, 

düztárgy ( asztaldísz, fe j
ék) ; ein Aufsatz von Por
zellan , porcellán diszit- 
mény ; 2) fogalmazás, fo 
galmazvány, czikk; er hat 
darüber einen Aufsatz ge
schrieben, czikket irt arról.

Aufschieben, halasztani, el
halasztani, későbbre tenni; 
ich habe dringende Ge
schäfte, die sich nicht auf
schieben lassen . szorgos 
teendőim vannak, melyeket 
elhalasztani nem lehet.

Aufschiebend, felfüggesztő; 
aufschiebende Bedingung, 
felfüggesztő föltétel.

Aufschlag, h. 1) áremelkedés, 
felszökkenés; wir haben 
einen allgemeinen Auf
schlag zu berichten, cilta- 
lános áremelkedést kell je 
lentenünk ; 2) felülfizetni; 
man bezahlt voll 5'̂  u Auf
schlag, a felü l fizetés telje
sen öt százalék,

Aufschlagen , felszökkenni, 
fölemelkedni; die Preise 
sind aufgeschlagen, az 
árak feUzökkentek ; das 
Getreide ist sehr aufge
schlagen, a gabna ára na
gyot emelkedett.

Aufsclihchten, fölrakosgatni.
Aufschluss, h. felvilágosítás; 

hierüber möchte ich gern 
Aufschluss haben, e rész

ben felvilágontéist szeret
nék ; ich bitte mir hier
über Aufschluss zu geben, 
kérek ez iránt felvilágosí
tást.

Aufschrift,«, czíin; fe lira t; 
der Brief hatte keine Auf
schrift, a levélnek nem volt 
czime, a levél nem volt czi- 
mezve; die Aufschrift eines 
Contü’s, számla felirata.

Aufschub, h. halasztás, elha
lasztás, haladék; Aufschub 
eines Zahlungstermins,/- 
zetési határnap elhalusziá- 
sa ; Aufschub einer Zah
lungsfrist, fizetési hatéir- 
idő meghosszabbítása, ha
ladék ; die Sache leidet 
keinen Aufschub, nem le
het ebben a dologban késle
kedni, ezt a dolgot nem le
het halogatni.

Aufschwänzen, fbr.;, fe lü l
tetni.

Aufschwärzen, (b r.), bemár
tani.

Aufschwärzen, k. (b r .) be- 
mártás; Aufschwärzen des 
Baissiers, a csökkentő be- 
mártása ( a hausse consor- 
timii által oly módon, hogy 
az árakat fölvervén, meg
félemlíti az ellenpártot és 
idővásárlásokra, kénysze
r ít i).

Aufschwung, h. lendület, fe l
virágzás, emelkedés; die
ser Industriezweig hat 
einen erfreulichen Auf
schwung genommen, ez az 
iparág örvendetes lendületet 
vett; Aufschwung der Prei
se, a 2: árak emelkedése.

Aufsehen, k. feltűnés; Auf
sehen machen, erregen, 
feltűnni, feltűnést kelteni, 
közfigyelmet magára vonni; 
dieserBanquerott hat gros
ses Aufsehen erregt, ez a 
bukás nagy feltűnést keltett.

Aufseher, h. vigyázó (pénz
ügyőr) ; felügyelő.

Auf setzen, 1) föltenni; 2̂) fo 
galmazni, Írásban föltenni; 
er hat den Contract aufge
setzt, fogalmazta a szerző
dést ; setzen Sie meine
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I Eechnung au f, irja^ ki 
számlámat, tegye írásba 
számlámat.

I Aufs Gerathewohl, gondo- 
lomra.

Auf Sicht, (v .), látra.
Aufsicht, n. felügyelet, ügye

le t; die Aufsicht führen 
über etwas, felügyelni va
lamire.

I Aufsichtsbeamter, h. (vám), 
j felügy fdő.
Aufsichtsbehörde, n. fel

ügyelő hatóság.
■ Aufsichtscomité, k. felügyelő 
I bizottság.
! Aufsichtscommissär, h. fel- 
I ügyelő biztos.
I Aufsichtsmassregel, n. fel- 
I ügyeleti rendszabály.
 ̂Aufsichtspersonale, (im .),őr- 
I személyzet, felvigyázó sze- 
I mélyzet.
' Aufsichtsrath, h. felügyelő- 
, bizottság ( részvénytársasá- 
\ goknál).
; Aufsitzen, felsülni; er ist 
i aufgesessen, fe lsü lt; auf- 
I sitzen lassen, feliiltetni, 

rászedni.
Aufsparen, 1) megtakarítani 

I (pénzt)  ; 2) hahisztani; die 
í Sache auf eine andere 
í Zeit aufsparen, máskorra 
; hagyni a dolgot.
Auf speichern, felhalmozni 

(árút) ;  ( vu.) raktározni 
(  ár Ilkát).

xAufspeicherung der Waa- 
ren, n. ( vu.) árúk tározása, 
árúk berakása.

Aufsprechen (einen Wech
sel), váltó elfogadiist meg- 
tagad7ii (hamburgi kifeje
zés).

Aufstapelii , felhalmozni; 
grosse Vorräthe vonAVaa- 
ren Hegen bei uns aufge
stapelt, nagy árúkészlet van 
nálunk felhalmozva.^

Aufsteigend, emelkedő, szök
kenő ; aufsteigende Cour- 
se, emelkedő árfolyamok; 
aufsteigende Bewegung, 
emelkedő áramlat.

AufsteUen, 1) felállítani, el
helyezni; Waaren auf stel
len, árilkat kirakni; 2) hé-



Aufstellimg; A u ftraggeber áLufwiegeu

szíteni, megállapítani; ei
ne Eeclinung aufstellen, 
számlát készíteni; einen 
Tarif aufstellen, díjszabást 
megállapitani; tarifát meg
szabni ; die Posten sind 
niclit gut aufgestellt, a 
tételek nincsenek jó l meg
állapítva ; 3) als Grund
satz aufstellen, elvül fel
állítani.

Aufstellung, n. 1) feléiUítás, 
elhelyezés; 2) összeállítás ; 
Ihrer Aufstellung zufolge 
haben Sie bei mir gut 500 
Gulden, összeállítása sze
rint já r Önnek tőlem, még 
500 forint.

Aufstossen. Wenn Ihnen von 
ungefähr etwas der Art 
aufstossen sollte, ha törté
netesen olyan félére akadna 
V. bukkanna.

Aufstrich, h. árverés.
Auftackeln, felcsarnakolni^ 

felszerelni (a hajót).
Aufthun, (sich), nyitni. Neue 

Aussichten für den Ab
satz der Waaren thun 
sich uns auf, az árúk el
adására új kilátások nyil- 
nak.

Auftrag, h. 1) megbizás, meg
rendelés ; einen Auftrag 
geben , megbízni; einen 
Auftrag bekommen, meg- 
bizást nyerni, megbizat- 
n i ; einen Auftrag be
sorgen , meg bízásban el
já rn i ; alle Ihre werthen 
Aufträge sollen mit der 
grössten Pünktlichkeit 
vollzogen werden, becses 
megrendeléseit mind a leg
nagyobb pontossággal fog 
juk teljesíteni; Ihrem Auf
träge gemäss, megbízásá
hoz képest; im Aufträge 
und für Eeclinung von N., 
N. úr megbízáséiból és szám
lapjára ; 2) bizomány; in 
Auftrag gegebene Waaren, 
bizományba adott árúk.

Aufträgen , reá bízni, meg
hagyni ; ich kenne sonst 
Niemand, dem ich dieses 
Geschäft auftragen könn
te, 7iem ismerek senki irtást,

k ir e  e z t az ü g y le te t b íz h a t 
n á m  V. a  k i t  ezzel az ü g y 
le t te l  m e g b íz h a tn é k ; wir 
haben unsern Freunden 
aufgetragen, die Versiche
rung zu besorgen, m e g 
h a g y tu k  b a rá ta in k n a k , h o g y  
a b iz to s ítá s ró l g o n d osk o d 
ja n a k .

Auftraggeber , h. m e g b íz ó ,  
m e g re n d e lő .

Auftragsbrief, h. m e g re n d e lő  
le v é l.

Auftragsfrist, n . m e g b íz á s i 
h a tá r id ő .

Auftragsweise, m eg b ízá s  sze
r i n t ;  ein Geschäft auf
tragsweise besorgen, ü g y 
le te t  m egb ízás  s z e r in t  v .  b i-  
z o rn á n y ila g  végezn i.

Auftrag zur I'ührung der 
Procura, h. czég ve ze ié s i 
m eg h a ta lm a zá s .

Auftreiben, m e g k e r íte n i,  e lő 
te r e m te n i ; kaufen Sie, was 
Sie auf treiben können, v á 
s á ro l jo n  össze, a  m i t  m eg  ke
r í th e t  ; ich weiss nicht, wo 
ich dies Geld auf treiben 
soll, n e m  tu d om , h o n n a n  
te rem ts em  e lő  a  p é n z t.

Auftreten, f ö l lé p n i ,  m e g je 
le n n i,  j e le n k e z n i ;  e lő f o r 
d u ln i  ;  für Jemanden auf- 
treten, v a la k i m e lle t t  f ö l 
lé p n i  ; wider Jemanden 
auf treten, v a la k i e l le n  k i 
k e ln i  ; er ist mit einer 
neuen Forderung aufge
treten, ú j  követe léssel é d lo tt  
e l ő ; Baumwolle ist still 
aufgetreten, g y a p o t la n y 
h á n  je le n k e z e t t ; dieser 
Fall tritt selten auf, ez az 
eset r i t k á n  f o r dlél e lő .

Auftreten, k . ( b r . ) ,  je le n k e -  
z é s ; das Auftreten eines 
Papieres an der Börse, v a 
la m e ly  p a p i r  je le n k e  zése a  
b ö rz én .

Auf und davon machen(sich), 
od ább  á l la n i ,  kereket o ld a n i.

Aufwägeu, f ö lé r n i  v a la m iv e l ;  
Moschus wird nicht ein
mal mit Gold auf ge wogen, 
a  m os'iiszszal (s ú ly b a n )  az 
a ra n y  sem  é r  f e l ;  dieser 
Umstand wird durch gar
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keine Yortheile aufgewo
gen, e k ö rü lm é n y t  s e m m i
f é le  e lő n y  sem  p ó t o lh a t ja ;  
se m m ifé le  e lő n y  n e m  n y o m  
V. é r  a n n y it ,  m in t  ez a  k ö 
rü lm é n y .

Aufwand, h. k ö l t s é g ;  f é n y 
űzés ; Aufwand machen, 
p a z a ru l k ö l t e n i ; das erfor
dert grossen Aufwand an 
Mühe und Zeit, ez sok f c i -  
ra d sá gb a  s id ő b e  k e rü l.

Aufwandsteuer, n. f é n y  űzési 
adó.

Aufwdrten, ked vesk ed n i v a 
la m iv e l,  s z o lg á ln i v a la m i
v e l ; wir haben die Ehre 
Ihnen beiliegend mit Fac- 
tura aufzuwarten, v a n  sze
ren cs én k  id e  m e llé k e lv e  a 
s z á m o la tta l s z o lg á ln i ; wir 
haben die Ehre Ihnen mit 
der neuesten Mode aufzu
warten, v a n  szere7icse'nk 
Ö n n ek  a  le g ú ja b b  d iv a t ta l  
k ed vesk ed n i.

Aufwartung , 7i. tisztelgés; 
mein Eeisender wird 
Ihnen nächstens seine 
Aufwartung machen, utazó 
segédem legközelebb tisz
teletére lesz V. fog Önnél 
tiszteleg7ii.

Aufwärts,/ö//cíe; die Preise 
gehen aufwärts, az á r a k  
f ö l f e l é  m enn ek , szök k en n ek  
V. em e lk ed n ek .

Aufwärtsbewegung, n . e m e l
kedés.

Aufwechsel, h . ázs ió , t ú l -  
f o ly a m .

Aufwechseln , f e lv á l t a n i  ;  
Geld aufwechseln, p én z t 
v á l t a n i ; einen Hunderter 
aufwechseln, százast f e l 
v á lta n i .

Aufwechselung, n . fe lv á ltá s .
Aufweisen, felmutatni, elő

mutatni ; er konnte keine 
Vollmacht aufweisen, nein 
tudott felhatalmazást 7uu- 
tatni elő.

Aufwiegen, 1) f e l é r n i  v a la 
m iv e l ; 2) h e ly r e ü tn i,  p ó t o l 
n i ; der kleine Gewinn 
kann den Verlust nicht 
aufwiegen, den ich erlitten 
habe, a k is ny e reség  n e m
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‘pótolhatja szenvedett vesz
teségemet ; Híre Gründe 
vviegen die meinigen auf ,ö£' 
Ön érvei nyomósahbak az 
enyéimnél.

Aufzahlung, n. ráfizetés.
Aufzeliren, fölemészteni; der 

Process hat das ganze Ca
pital und den Gewinn auf
gezehrt, a per az egész tő
két s a nyereséget fölemész
tette.

Aufzeichnung, n. föl jegyzés ; 
(ki\), bevezetés; Aufzeich
nung eines Postens in das 
Journal, egy tétel beveze
tése a naplóba.

Auge, k. szem; Etwas ins 
Auge fassen, valamit szem
ügyre venni, etwas aus 
den Augen lassen od. 
verlieren, valamit szem elöl 
veszteni; in die Augen fal
len, szeiuhetiimii; ins Auge 
fallende Farben, szembe
tűnő V. ötlő színek, rikító 
színek; es liegt vor Augen, 
ez világos dolog; unter 
vier Augen gesagt, köz
iünk legyen mondva.

Augen für Geld, nyisd ki a 
szemed, szemesé a világ.

Augenglas, k.pápaszem, szem
üveg.

Augengläsergestelle, k. szem- 
üvegfoglalvány.

Augenmaass, k. szemmérték.
Augenmerk, k. szemügy; 

das Augenmerk auf Etwas 
richten od. gerichtet ha
ben, valamit szemügyre 
venni, figyelembe venni, 
megszemlélni.

Augenschein, h. EineWaare 
in Augenschein nehmen, 
éirút szemre v. szemügyre 
venni, megszemlélni; dém 
Augenschein nach urthei- 
len, látszat szerint íté ln i; 
der Augenschein von Sach
verständigen , szakértői 
szemle.

Angenschirm, h. szemernyő.
Augenstein, li. czinkgálicz.
Augsburger Accept, lejárat 

előtt lé  nappal elfogadan
dó váltó. [tÓ7'a.

Aux porteur, (b r.) bemuta-

I Auripigment, k. aranyglét.
I Aus, -ból, -bői; aus Mangel 
I an Geld, pénz szűke miatt,
j pénz híjjá m iatt; er ver-
i steht das Geschäft aus
j dem Grunde, alaposan érti
j  a ker'eskedelmet.
|AUsance, (b r.) szokás sze

rint. \
I Ausarbeiten, feldolgozni, ki- i 
* dolgozni; ausarbeiten ei- |
I neu Vertrag, szerződést ki-
' dolgozni; der W ein hat
' ausgearbeitet, a bor ki- i 
I foiTt. I
j Ausarbeitung, n. kidolgozás. \ 
Ausarbeitung der Bechnun-1 

' gen, a számadások elkészí- } 
j tése. I
I Ausbaliotiren, kigolyózni. I 
I Ausbedingen (sich etwas), ki- * 
Í kötni [vmit]; sich Vortheile i
j ausbedingen, bizonyos elő- ! 
] nyöket magának fentarta- ' 
I 71 í V. kikötni; es ist aus- ' 
j bedungen, dass . . .  ki van ' 
I kötve V. alkudva, hogy . . .'■ 
I Ausbesserung, n. igazítás, ' 

kijavítás. I
I Ausbesserungskosten, ja v i- j 
' tási V. igazítási költségek. . 
Ausbeute, n. kiaknázás, nye- j 

! reség; (b .) jövedelem. ■ 
j Ausbeuten, kizsákmámyolni : | 
I er beutet seine Stellung i I möglichst aus, állását le- | 

hetö legjobban zsákmányol- |
I ja  ki. i
Ausbezahlen, kifizetni. j

I Ausbieten, 1) kínálni ; áruba ' 
bocsátani; wir haben die j 
Waare nach allen Seiten, 
aber vergeblich ausgebo-1 
ten,mindenfelé kinálgattuk 
az árut, de hiába; Briefe ! 
auf Paris sind sehr ausge-1 
boten worden und fanden ! 
kerne Abnehmer, a párizsi j 
váltókat nagyon kínálták, | 
de nem találtak vevőre v, i 
nem akadt vevőjük ; 2) ( a. j 
m. überbieten) ár’verésen j 
többet Ígérni (va lak iné l)., 

Ausbitten, 1) kérmi; ich muss 
mir eine sorgfältige Aus
führung meiner Aufträge 
ausbitten, me gbizáscm pon
tos teljesítését kell kérnem;
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I 2) kikérni; dass bitte ich 
I mir aus, azt kikérem ina- 
; gamnak (ilyesmi ellen til- 
\ takozom).
\ Ausbleiben, kimaradtvi, el- 
I maradni; die heutige Post 
I ist ausgeblieben, a mai 

posta elmaradt.
I Ausbracken, selejtezni, kise- 
I lejtezni.
I Ausbrechen, heállani, kiüt

ni, bekövetkezni; wir sind 
bei den ausgebrochenen 

i Fallimenten nicht bethei- 
I  ligt, a kiütött csődöknél v.

a bekövetkezett bukásoknál 
i nem vagy unk ér'dekelve.
\ Ausbreiten (sich), 1) terjed- 
I n i ; es breiten sich beuu- 
I ruhigende Gerüchte an 
i der Börse aus, a börzén 
Í nyugtalan hirrk terjednek;
! kiterjeszkedni; ich will 
' mich nicht weiter über 
' diesen Gegenstand aus- 
' breiten , nem akarok e 
i felett a tárgy felett tovább 
I kiterjeszkedni.
I Ausbruch, h. aszúbor. 
j Ausbruch, h. kitörés; zum 
. Ausbruch kommen, ki- 
j törni. Ausbruch des Falli

ments , bukás bekövetke- 
i zése, csődbejutéis.
I Ausdauer, n. kitartás.
I Ausdehnen, kiterjeszteni; sei

ne Verbindungen ausdeh
nen, összeköttetéseit kiter
jeszteni.

Ausdehnung, n. kiterjedés; 
seinen Geschäften grös
sere Ausdehnung geben, 
üzleteinek nagyobb kiterje
dést adni, üzletét jobban 
kiterjeszteni.

Ausdruck, h. kifejezés; ge
nehmigen sie den Aus
druck meiner Erkennt
lichkeit, fogadja elismeré
sem kifejezését; seinem 
Danke Ausdruck geben, 
hálájának kifejezést adni, 
háláját kifejezni. 

Ausdrücklich, világosan, ha
tározottan; der Vertrag be
sagt ausdrücklich, dass .. 
a szerződés világosan mond
ja , hogy..  .
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Auseinanderfallen, széthom- 
lani.

Auseinandergehen, szétmen
ni: szétoszlani; die Gläubi
ger gingen unverrichteter 
Sache auseinander, a hite
lezők semmit sem végezve 
mentek szét v, oszlottak szét; 
die Meinungen gehen aus
einander , a vélemények 
megoszlanak.

Auseinandersetzen. Sicii mit 
den Gläubigern auseinan- 
dérsetzen, a hitelezőkkel 
kiegyezni v. kiegyezkedni.

Auseinandersetzung, n. 1) 
magyará a t; 2) (keresk. 
társaságoknál) cégkiegyen- 
Ütés; rendezés.

Auserlesen, szemenszedett ̂ vá
logatott ; Waare auserle
sener Qualität, szemensze- 
dett minőségű árú.

Aus ersehen, kiszemelni, ki
választani ; unser Theil- 
haher ist zum Director 
der neuen Bank auserse
hen, társunk az új bank 
igazgatójául van kisze
melve.

Aus erster Hand, első kézből; 
er bezieht seine Waaren 
aus erster Hand, első kéz
ből {közvetlenül) hozatja 
áruit.

Ausfachen, kifiókozni ( fióko
kat kiüríteni).

Ausfall, h. 1) eredmény; der 
Ausfall der Ernte, az ara
tás eredménye, termés; 2) 
hiány, veszteség ; der Ab- 
schlusz zeigt einen Aus
fall, a mérleg hiányt mu
tat ; den Ausfall decken, 
a hiányt fedezni; Ausfall 
am Gewicht, súlyhiány.

Ausfallen, 1) kiütni, ered
ményezni; die heurige Kaf
feeernte ist gut ausgefal
len, az idei kávétermés jó l 
ütött k i; dieses Geschäft 
ist schlecht ausgefallen, ez 
az ügylet rosszul ütött k i ;
2) elmarad; des Feiertags 
wegen fällt die Börse aus, 
az ünnep miatt a börze 
(tőzsde) elmarad; ausfal
lender Werth, számba nem

vehető érték; diese E in
nahme fällt für mich aus, 
e bevétel részemre elmarad.

Ausfallprobe, n. szállitmány- 
próba, szállítmáiiymustra.

Ausfertigen, kiállítani, elké
szíteni; ich werde Ihnen 
die Rechnung ausfertigen, 
ki fogom állítani a számlát 
Önnek ; ein Schreiben an 
Jemand ausfertigen, vala
kinek levelet írni.

Ausfertigung, n. kiállítás; 
Ausfertigung eines Zeug
nisses, bizonyítvány kiál
lítása ; in zweifacher Aus
fertigung, két példányban.

Ausfertigungsgebühr, n. ki
állítási díj.

Ausfindig machen, kitalálni, 
feltalálni, kitudni; kisütni; 
wir haben den Adressaten 
des Briefes nicht ausfin
dig machen können , a 
czimzettet nem bírtuk fel
találni ; ich konnte es 
nicht ausfin lig machen, 
ne7H tudtam kisütni.

Ausflöhen, ( hr.) megkoppasz- 
tani, kizsebelni.

Ausflucht, n. ürügy, kopasz 
mentség; er hat mich lange 
durch Ausflüchte hinge
halten, sokáig ámítgatott 
ürügyekkel; Ausflüchte su
chen, ürügyet keresni.

Ausfolgen, kiszolgáltatni, ki
adni ; Sie sollen die W aa
ren nicht ohne Schein 
ausfolgen lassen, az árú
kat elismervény nélkül ne 
adja ki.

Ausfracht, n. kirakodéis.
Ausfuhr, n. kivitel; die jähr

liche Ausfuhr von dem 
Artikel beträgt 2 Million

. Gulden, a czikk évi kivitele 
két millió forintot tesz; man 
hat die Ausfuhr von Ma- 
nufacturen begünstigt, um 
die Industrie des Inlands 
zu heben,0.2 iparczikkek ki
vitelének kedveztek, hogy a 
belföldi ipart emeljék; zo ll
freie Ausfuhr, vámmentes 
kivitel.

Ausfuhrartikel, h. kiviteli 
czikk.
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Ausführbar, kivihető, végre
hajtható ; ich halte Ihren 
Auftrag für schwer aus
führbar, megbízását nehéz 
kivitelűnek tartom.

Ausfuhrbeschränkung, n. ki
vitel korlátozása.

Ausfuhrdeclaration, n. kivi
teli bevallás.

Ausführen,l)/cm«7ii;von die
ser Waare werden alljähr
lich grosse Quantitäten 
ausgeführt, ebből az árúból 
évenkint 7iagy mennyiséget 
visznek ki ; 2) végrehajta
ni, teljesíteni, e ljá rn i; mit 
Vergnügen werde ichlhren 
Auftrag ausführen, meg
rendelését örömmel teljesí
tem ; 3) kifejteni; wie ich 
in meinem Briefe ausge
führt habe, a mint levelem
ben bővebben kifejtettem.

Ausfuhrgut, k. kiviteli árú.
Ausfuhrhandel, h. kiviteli 

kereskedelem.
Ausfuhrland, k. kiviteli or

szág.
Ausführlich, bő, részletes; 

részletesen, körűlményesen; 
ich habe Ihnen schon dar
über ausführlich geschrie
ben, erről Önnek már kö
rülményesen írtam.

Ausführliche, k. W ir werden 
Ihnen das Ausführliche 
m ittheilen, a részleteket 
kimeritöleg fogjuk Önnel 
tudatni; erről még bővebb 
tudósitáist is küldünk Ön
nek.

Ausführlichkeit, n. részle
tesség, körülményesség; die 
Ausführlichkeit Ihrer Mit- 
theilung verpflichtet mich 
zu Dank, körülményes tu
dósítása hálára kötelez.

Ausführung, n. 1) kivitel; 2) 
végrehajtás, teljesítés; ich 
werde mir die sorgfältigste 
Ausführung Ihres Auftrags 
angelegen sein lassen, 
gondom lesz, hogy megbí
zását a legpontosabban tel
jesítsem; Ausführung eines 
Planes, terv kivitele; zur 
Ausführung kommen, vég
hez v itetn i; zur Ausfüh-
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rung bringen, életbe lép
tetni; 3) die Eisenbahn 
ist in Ausführung begrif
fen, a vasút épülőfélben v. 
létesülőfélben van,

yVusfuhrminus, k. kiviteli ke
vesebblet.

Ausfuhrplus, k. kiviteli több
let.

Ausfuhrprämie, n. kiviteli 
díj.

Ausfuhrschein, li. kiviteli 
jegy-

Ausfuhrverbot, k. kiviteli t i
lalom.

Ausfuhr Vergütung, n. kivi
teli megtérítés.

Ausfuhrwaare, n. kiviteli 
árú.

Ausfuhrzoll, h. kiviteli vám.
Ausfüllen 1) kitölteni; einen 

Frachtbrief ausfüllen, fu 
varlevelet kitölteni; 2) be
tölteni ; er füllt seinen 
Platz vollkommen aus, tö
kéletesen betölti helyét; 3) 
einen Posten nachträglich 
ausfüllen, egy tételt utólag 
beiktatni.

Ausgabe,«. 1) kiadás; kül. 
könyvkiadása; zweite Aus
gabe eines Werkes, vala
mely mű második kiadása; 
zur Ausgabe bereit, kiadcis- 
ra kész ( könyv); 2) pénzki- 
adéis,kiadás,költség; ich ha
be jetzt bedeutende Aus
gaben gehabt, most tetemes 
kiadéisaim voltak; eine 
Summe in Ausgabe stel
len , valamely összeget a 
kiadási rovatba tenn i; 3) 
kibocsátás; Ausgabe von 
Actien, részvények kibocsá- I 
(ása ; 4) kiszolgáltatás, ki- \ 
adás; Ausgabe der Gepäck- , 
stücke o. Briefe, málhada- | 
rabok v. levelek kiszolgál
tat cisa.

Aiisgabsbuch, k. kiadások 
könyve.

Ausgabscasse, n. kifizető 
pénztár.

Aiisgabscolonne, n. (kv.) ki
adási rovat.

Aiisgabsgebühr, n. kiszolgál
tatási illeték.

Aingabsposten, kiadási tétel.

Kereskedelmi szótár. I .

Ausgabsrubrik, (kv.) n. ki
adási rovat.

Ausgabsschein, h. kiadójegy,
Ausgabssumme, n. 1) ( a. in. 

zur Ausgabe bestimmte 
Summe A kiadéisi összeg, 
kiadandó összeg ; 2) ( a. vi. 
die ausgegebene Summe), 
kiadási összeg, kiadott ösz- 
szeg.

Ausgang, h. 1) kivitel; der 
Ausgang von AVaaren, 
kivitele; Waaren zum Aus
gange declariren, áriikat 
kivitelre bejelenteni; 2) ki
menetel, eredmény; Aus
gang nehmen, végződni, 
véget é rn i; der glückliche 
Ausgang Ihrer Unterneh
mung freut mich, örven- 
dek vállalata sikerének; 
der Ausgang hat gezeigt, 
dass ich mich nicht geirrt 
hatte, az eredmény mu
tatta, hogy nem csalód
tam ; was wird das Ding 
für einen Ausgang neh
men ? mi vége v. kimenetele 
lesz a dologna.k ?; 3} in den 
Ausgang bringen (kv .) ; 
kiadásba tenni v. helyezni;
4) vég ; Ausgang des Jah
res, az év vége ; Ausgangs 
October, október végével.

Ausgangsbilanz, n. kiviteli 
mérleg.

Ausgangsfacturenbuch, k. ki
adott szcunolatok könyve.

Ausgangshafen, h. kiviteli 
kikötő.

xA-USgcingsstation, n. (v u ,) 1) 
( a. m. Abfahrtsstation) ki- 
indidó éli lom (IS ; 2) feladó 
állomás.

Ausgangszoll, h. kiviteli vám, 
határvám.

Ausgangszollamt, k. határ- 
vámhivatal.

Ausgeben, 1) kiadni (p l. le
veleket postán, könyveket 
nyomdában) ; 2) kiadni, 
költeni (pénzt); melden Sie 
mir, was Sie für mich aus
gegeben haben, tudassa 
velem, mit költött értem; 3) 
kibocsátani; die Bank giebt 
kein Papiergeld aus, a 
bank nem bocsát ki pap ir-
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pénzt, 4) das Getreide wird 
heuer wenig ausgeben, a 
gabona az idén rosszul 
fize t; 5) er gibt sich für ei
nen Makler avs, alkusznak 
mondja magéit; 6) sich
ausgeben , kiköltekezni, 
költségből kifogyni; ich 
habe mich ganz ausgege
ben, egészen kifogytam, a 
költségből,

Ausgeber, h. 1) kiadó, könyv
kiadó ; 2) kibocsátó, érték- 
papirok kibocsátója.

Ausgebot, k. 1) kikiáltás (á r
verésen) ; 2) kinéilat, kiriá- 
lás ; es ist mehr Ausgebot 
als Nachfrage, több a ki- 
néilat, mint a kereslet; több 
a kinálás, mint a keresés.

Ausgebreitet, kiterjedt, szé
les, tágkörü; ausgebreitete 
Correspondenz, széles körű 
V. kiterjedt levelezés: aus- 
gebreitete Geschäfte o. 
Verbindungen, kiterjedt 
üzletek v. összeköttetések; 
ausgebreitete Kundschaft, 
nagy vevő közönség; aus- 
gebreitete Kenntnisse, szé
les ismeretek.

Ausgedehnt, kiterjedt, ter
jedelmes.

Ausgeführt, 1) (a. in. vo ll
endet) bevégzett; 2) kifej
tett ; das in meinem Letz
ten Ausgeführte wird Ih 
nen über diese Angele
genheit Aufklärung geben, 
a miket legutóbbi levelem
ben kifejtetem, ebben az 
ügyben Önnek felvilágo
sításul szolgálhat; 3) kivitt 
pl. árúczikk ; 4) teljesített.

Ausgehen, 1 )/th7íen?? iygewisse 
Artikel können nur über 
bestimmte Häfen ausge
hen, némely árú csak meg
határozott kikötőkön át me
het k i ; die ausgehende 
Correspondenz,a küldendő 
levelek; ausgehender Zoll, 
kiviteli vám; 2) elfogyni, 
kifogyni; dieser Artikel 
ist m ir ausgegangen, ez a 
czikk nálam kifogyott v. ki- 
foijijtam e czikkből;áas Geld 
ist mir ausgegangen, ki-



f o g y ta m  a  'p én zb ő l;le e Y  aus- 
geiien, hoppo7i m a r a d n i ; 
bei diesem Geschäfte sind 
wir leer ansgegangen, ez 
ü z le tn é l hoppo7i m a ra d 
tu n k  ; 3) e r e d n i : das Ge
rücht geht Voll der Börse 
aus, ez a h i r  a  b ö rz é tő l 
{ tő z s d é tő l)  e r e d ;  4) (a ,  m . 
sich endigen) v é g z ő d n i ; 
ich weiss nicht, wie die 
Sache ausgehen wird, 7iem  
tu d o m , h o gy  v é g z ő d ik  m a jd  
a  d o lo g  v . m i v é ge  lesz a  
d o lo g n a k  ; dieses Geschäft 
wird schlimm ausgehen, 
ez ü g y le tn e k  rossz  vége  
lesz, ez az ü g y le t  rosszu l 
f o g  v é g z ő d n i v .  k i i i t i i i ;
o) Wenn man von dieser 
Ansicht ausgeht, h a  e n é 
ze tb ő l in d u ln a k /  k i  ; auf 
Betrug ausgehen, csa lá son  
t ö r n i  a f e j é t ;  6) dieses 
Tuch geht aus, e p osz tó  
s z ín é t  ve sz ti v .  h a g y ja  : die 
Farbe geht aus, a  s z ín  k i -  
7tiegy. \kott m ü .

Ausgelegte Arbeit, n . k i r a -
Ausgemacht, b ev ég ze tt, e li7 i- 

t é z e t t ; das ist eine ausge
machte Sache, ez b ev ég 
ze tt d o lo g ; ein ausgemach
ter Schurke, czég é re s  v .  
cz im e res  gaze7nber.

Ausgeschiedenes Mitglied, 
k. k iv á l t  ta g .

Ausgeschlossenes Mitglied, 
k. k iz á r t  ta g .

Ausgesetzt. Ausgesetzte 
Schuld, e lh a la s z to tt  a d ós 
ság ; ausgesetzte Schuld
scheine, ( b r . )  fe l fü g g e s z 
te tt é i l la m p a p iro k , ( o ly  á l -  
la m ad ósságok , 7 iie lyek  k a 
m a tozá sa  és v is sza fize tése  

“e g y e lő re  m e g s z im te tte te tt ) .
Ausgesprochen, k in y i la tk o z 

ta to t t ,  h a tá i 'o z o t t , k i f e je 
z e tt; ausgesprochene Rich
tung, ( b r . ) h a tá ro z o t t  i r á n y 
za t.

Ausgestellte Schuld, l. Aus
gesetzte Schuld.

Ausgesucht, v c d o g a to t t ;  k ivé i- 
lo g a to tt .

Ausgewählt, v á lo g a to t t ,  v á lo 
g a tv a .

Ansgelegt

Ansgeworfen, k ir ó t t ,  k isza 
bott ( a d ó ) .

Ausgezeichnet, k itű n ő , k iv á 
ló  ; von ausgezeichneter 
Qualität, k i tű n ő  in in ős é - 
g ü ; genehmigen Sie die 
Versicherung unserer aus
gezeichneten Hochach- 
tang, f o g a d ja  k ivé iló  tis z te 
le tü n k  k i f e j  ezését.

Ausgiebig, b ö te n n ő , bő jize tő , 
s ike res , s z a p o ra , j ó l  j ö v e 
d e lm e ző , k ia d ó ; das Mehl 
ist ausgiebig, a lis z t sza
p o ra  ; ausgiebige Ernte, 
b ő fiz e tő  a r a tá s ; das Ge
treide ist sehr ausgiebig, 
a g a b o n a  j ó l  f i z e t ; ausgie
biger Handel, s ike res  ke
reskedés.

Ausgleich, h. 1) {zwischen 
Streitenden) egyezked  és, 
k iegyezés  ; 2) (einer Rech
nung) k ie g y e rd ité s  : zum 
Ausgleich zahlen, k ie g y e n 
l í té s ü l f iz e tn i .

Ausgleichen, 1) (eine Rech
nung) k ie g y e r i lü e n i,  re7 i- 
d e z n i; der Betrag ist durch 
Ihre Tratte ausgeglichen, 
az összeget az  Ö n  in té z veQiye 
k ie g y e n l í te t t e  : 2) k ie g y e z -  
k e d n i ; wir haben uns aus
geglichen , k ie g y e z k e d tü n k .

Au sgle ich s verfahr en, k . k én y - 
szeregyesség.

Ausgleichsvertrag, h. k ie g y e 
zési szerződés .

Ausgleichsquote , n . e g y ős
ség i h cm y a d .

Ausgleichung, n , k ie g y e n l í 
tés ; Jemand an die Aus
gleichung einer Rechnung 
erinnern, v a la k it  sz á m lá ja  
k ie g y e n líté s é re  f ig y e lm e z 
te tn i  ; Sie werden darin 
eine Ausgleichung des 
Verlustes finden, veszte
sége p ó tU ís á t  ebb€7i f o g ja  
ta lé d n i.

Ausgleichungssteuer, n . k i 
e g y e n lí t ő  a d ó .

ilusgleichungszoll , h. k i -  
e g y e rd ítő  v á m .

Ausíiaftend, k in n le v ő ; die 
aushaftenden Darlehen ge
gen Handpfand, a k é z i zá 
lo g o k ra  k in n le v ő  k ö lcsö n ök .

Ausgew orfen
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Aushalten , k iá l l a n i ; die 
Bank hat den Anlauf we
gen Einlösung der Roten 
glücklich ausgehalten, a 
bu7ik a  b ev á ltá s i 7’oh a m ot 
szerencsésen k iá l l o t t a ; die
ser Artikel wird den 
Transport nicht aushal- 
ten, ez a  c z ik k  n e in  á l l ja  a 
fu v a ro z á s t .

Aushändigen, k ia d n i , k éz 
hez s z o lg á l t a tn i ; nach ge
leisteter Einzahlung wer
den Ihnen die Actien aus
gehändigt werden, a te l je 
s íte tt  befizetés u tóm  a rész 
vé n y e k e t k ik a p ja .

Aushändigung, n . k iadá s, k i -  
sz o lgá lta  tás, k ézh ezszo lgá l- 
ta tá s ; der Schuldner ist 
nur gegen Aushändigung 
des quittirten Papiers ver
pflichtet . . ., az adós csak  
a  m ji ig ta tü í in y o z o t t  p a p ír  
k ia d á sa  m e lle t t  ta r to z ik  . . .

Aushängebogen, h. (n y o m d . )  
m u ta tv á n y - ív .

Aushängeschild, k. ezég táb - 
l a ;  ezégér.

Aushelfen, k is e g í t e r i i ; E i
nem aushelfen, v a la k it  k i 
s e g íte n i  a  h a jb ó l ; ich wer
de Ihnen mit tausend 
Gulden aushelfen können, 
ez e r f o r i n t t a l  seg íthe tem  
ö n t.

Aushilfe, n . seg ítség , segé ly .
Au shilf sp e rs onale, kise g í t ő  

szem élyze t.
Aushilfsweise, k is e g itő k é p ;  

er ist aushilfsweise in 
meinem Contor ange
stellt, k is e g itő k é p  va7i a l -  
k a Im a z v a  ir o d á m b a n .

Ausholen. W eit ausholen, 
n a g y  fe n e k e t  k e id te n i v a la 
m in e k .

Auskäufen, k iá r u ln i ;  l)dieser 
Kunde hat mich in mehre
ren Artikeln ausgekauft,- 
ez a  v e v ő  több  cz ik k e m e t  
te lje s e n  k ifo g y a s z to t ta ; el
hat mich ausgekauft, m in -  
d e n b ő l k i f o g y a s z to t t ; 2)
man hat mich ausgekauft 
(überboten), e lü tö t té k  ke- 
z e m rö l.

Ausklagen, b e p e r e ln i ; man

Ausklagen



Ans klauben Anskunftgeber Auslieferung

musíá den Hanptscliiildner 
vor dem Bürgen auskla
gen, a kezes előtt a fő- 
adóst kell perelni; ausge
klagter Schulden wegen, 
beperelt adósságok miatt.

Ausklaiiben, kiválogatni.
Auskommen, k. megélhetés; 

er hat sein gutes Auskom
men, van miből élnie v. 
van elégséges jövedelme; in 
einer grossen Stadt wird 
er leicht sein Auskom
men finden, nagy város
ban könnyen megélhet.

Auskommen, 1) kijönni; hei 
diesem Preis kann ich 
nicht auskommen, ez cur 
mellett nem jöhetek k i ; das 
Gewicht dieser Seiiduug 
kommt schlecht aus, e 
küldemény aligha üti 'meg 
a mértéket; die Waare 
kommt hoch aus, az árú 
sokba kerü l; 2) es ist mit 
ihm leicht auszukommen, 
vele könnyen meg lehet fé r
ni.

Auskramen , kirakni (eladó 
portékáit).

Auskramuiig, n. ciriikiraJms.
Auskuiidschaften, tudako

zódni ; végére já rn i vala
minek.

Auskunft, n. értesítés, tudó- 
s'ítáis; um Auskunft über 
Jemanden bitten, valaki
ről értesítést kérn i; ich er
laube mir, Sie um mög
lichst genaue Auskunft 
über das unten bemerkte 
Haus zu bitten, lehetőleg 
pontos értesítést bátorko
dom kérni az alább jelzett 
házról; zu weiterer Aus
kunft bin ich mit Vergnü
gen bereit, további értesí
tésekkel örömmel szolgálok; 
Auskunft geben, értesítést 
adni. [vatal.

Auskunftsamt, k. értesítő hi-
Auskunftsbuch, k. értesítő, 

értesítő-könyv.
Auskunftsburean, k. értesítő- 

hivatal.
Auskunftertheilung, 7 1. ér

tesítés, értesítésadás, tvijé- 
koztatás.

Auskunftgeber, h. értes'ítő, 
értesítést nyújtó ( oly keres
kedőház, melyre hivatkoz
nak). \_eszköz.

Auskunftsmittel, k. kisegítő
Ausladegebühr, n. kirako

dási díj.
Auslade kosten, kirakodási 

költségek.
Ausladen, kirakni, kirakodni.
Ausladeplatz , n. kirakódó- 

hely; Ausladeplatz der Gü
ter, árúk kirakodóhelye.

Ausladestation, n. kirakodó 
állomás.

Ausladung, n. kirakodás.
Ausladungsbüchlein, k. ki

rakodási könyvecske.
Ausladungskosten, kirako

dási költségek.
Ausladungsort, Ausladungs

platz, h. kirakodó, kira
kodó-hely.

Auslage, n. 1) kiadás, költ
ség ; ich werde Ihnen Ihre 
Auslagen wieder erstatten, 
költségét meg fogom téríte
ni ; die haaren Auslagen, 
a készpénzköltség, készpénz
kiadások ; vorläufige Aus
lagen machen, előleges ki- 
adéisokat tenni; diverse 
Auslagen ( kv.);vegyes költ
ségek; %) kirakat; das ist 
Waare für die Auslage, ez 
kirakatba való árú.

Ausland, k. külföld.
Ausländerrecht, k. idegen- 

jog.
Ausländisch, külföld i; aus

ländischer Handel, külke
reskedelem ; ausländische 
Paj^iere, külföldi papírok ; 
aui-ländische Producte, 
külföldi termékek; auslän
dische Usanzen, külföldi 
szokások.

Auslangen, beérni valamivel.
Auslassen, í)  kihagyni; 1̂) 

kiterjeszkedni; wir werden 
uns weiter über diesen 
Gegenstand auslassen, e 
tárgyról bővebben fogunk 
szólani,

Auslaufen, 1) kiiíidúlni, el- 
indúlni (ha jó) ; 2) kifoly
ni ; das Fass lauft aus, a 
hordó folyik.
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Ausläufer, h. futóinas, ina<.
Auslegen, 1) kirakni; der 

Feiertage wegen legen die 
Messleute nicht aus, az 
ünnepjiapok miatt a vásá
rosok 7iem rakodnak k i; 
AVaaren zur Schau ausle
gen, árúkat kirakatba ten
n i ; 2) kifizetni, kiadni, köl
teni ; ich habe diese Sum
me für Sie ausgelegt, eztaz 
összeget Ön helyett kifizet
tem; die für Sie ausgeleg
ten Summen, az Ön he
lyett költöttem összegek; Sie 
kommen kaum zu Ihrem 
ausgelegtem Gel de, alig 
fogja kiadott ( költött) pén
zét bekaphatni; 8) előle
gezni (pénzt) ; 4) (haj. ) ki- 
éillani ( a, hajóval a kikötő
ből a külső kikötőbe menni, 
hogy kedvező alkalommal 
az indulásra rögtön kész le
gyen ) ;  5) magyarázni;
übel auslegen, balul ma
gyarázni ; 6) kirakni ; mit 
Elfenbein ausgelegteÁA^aa- 
ren, elefántcsonttal kira
kott árúk; ausgelegte A r
beit, kirakott mii.

Auslegung, n. értelmezés; 
Auslegung der Handels
geschäfte , kereskedelmi 
ügyletek értelmezése.

Ausleihen, 1) kölcsönözni,
kölcsönadni; gegen Unter
pfand von Effecten auslei- 
lien,értékpapir-zálogra köl
csönözni ; 2) kölcsönözni, 
kölcsön venni

Auslese, n. választék; szüret; 
Pflaumen erster Auslese, 
első szüretü szilva; Auslese 
halten, kivéilogatni.

Auslesen, 1) kiválogatni, aus
gelesener Caffee, váloga
tott kávé; 2) vég'ig olvasni, 
elolvasni.

Ausliefern, kiadni, kiszolgál
tatni ; belieben Sie die 
Waare an Herrn N, aus
zuliefern, kérem az árút 
N. úrnak kiadni; das Buch

, wird hier nicht ausgelie
fert, ezt a könyvit itt nem 
adják ki

Auslieferung, n. kiadéis, kí-
3-1.
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szolfjdltatás, kézbesítés ( a 
szállité) részéről); die D i
vidende wird gegen Aus
lieferung des Coupons aus
bezahlt, az osztalékot a 
szelvény átadása mellett 
fizetik ki.

Auslieferungsordre,w. femdá- 
si rendelet, kiszólyáltatási 
rendelet.

Auslieferungsprovision , n. 
kiszolgáltatási díj (ha az 
ügylet a bizományos hibája 
nélkül nem volt foganato
sítható ).

Auslieferungsschein , h. ki
szolgáltató-jegy ; ( közrak
tár) árújegy.

Ausliegen, kitéve lenni; Sub- 
scriptionslisten für dieses 
Anlehen liegen aus bei 
der Bank, aláírási ívek e 
kölcsönre a banknál van
nak kitéve.

Auslobender, h. pályázatra 
felhívó.

Auslobung , 71. pályázatra 
felhívéis.

Auslohnnng, n. bérfizetés.
Auslosen, kisorsolni; folgen

de Serien sind ausgelost 
worden, a következő soro
zatok húzattak ki.

Auslösen, kiváltani ; ( vám.) 
ki vámolni.

Auslosung, n. kisorsolás; 
das Anlehen wird .durch 
Auslosung getilgt, a köl
csön kisorsolás útján tör
lesztetik.

Auslösung, n. kiváltás.
Ausmachen, l)tenni, kitenni; 

das macht 50 Gulden per 
Jahr aus, ez évenként 50 
forintot tesz; Baumwolle 
macht den hauptsächlich
sten Zweig unseres Han
dels aus, kereskedelmünk 
legfőbb ága a gyapot; 2) das 
isit eine ausgemachte Sa
che, ez bevégzett tény; das 
ist noch nicht ausgemacht, 
ez még nem bizonyos; damit 
ist es noch nicht ausge
macht, még azzal nincs ré
ge ; Sie mögen es mit ein
ander ausmachen, végez
zék el maguk közt; das

macht nichts aus, ez sem
mit sem tesz ; 3) (a. m. aus
schelten) lehordani, meg- 
pirongatni.

Ausmaass der Gebühr, k. ille
ték kirovása v. kiszabása.

Ausmessen, kimérni; mit 
dem Meter ausmessen, 
terrel kimérni; dieser Ar
tikel wird nicht ausgemes
sen, ezt a czikket nem mé
rik ki ( nem árulják rőf 
V. méter számra).

Ausmiethen, kibérelni.
Ausmitteln, 1) kieszközölni; 

2) kipuhatolni, kitudakolni.
Ausmittelung des Vermö

gensstandes, n. a vagyon- 
ídlapot kikutatása, kipuha- 
tolcisa V. kitudás.

Ausmustern, kiválogatni, ki- 
mus t rál n i, kis elejt ezn i .

Ausnahme, n. kivétel; mit 
Ausnahme, kivételesen, an
nak kivételével, kivéve; 
ohne Ausnahme, kivétel 
nélkül; keine Ausnahme 
machen, kivételt v. kü
lönbséget nem tenni.

Ausnahmstarif, n. kivételes 
dijszabíis, díjjegyzék.

Ausnahmslos, kivétel nélkül.
Ausnahmsfall, h. kivételes 

eset. [ár.
Ausnahmspreis, h. kivételes
Ausnahmsweise, kivételesen, 

kivételképen.
Ausnáhmszustand, h. kivé

teles állapot.
Ausnehmen, 1) kivenni, ki

vételt tenn i; ich darf kei- 
I nen meiner Kunden aus

nehmen, egy vevőmmel sem 
szabad kivételt tenni; 2) 
das nimmt sich gut aus, 
ez szépet mutat.

Ausnehmend schön, kiváló
an szép, felette szép.

Ausnutzen, felhasználni, ki
használni, hasznára ford í
tani.

Auspacken, kicsomózni, ki
bontani ; kicsomagolni; ki
rakni, kipakolni; die Mess
leute dürfen erst am 10- 
ten ihre Waaren auspa
cken, a vásárosok árúikat 
csak ÍO-én rakhatják ki.
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Auspfänden, végrehajtást fo 
ganatosítani V. vezetni, vég
rehajtani, végrehajtást in 
tézni valaki ellen.

Auspicien, kilátások; unter 
glücklichen Auspicien ha
ben wir unser ünterneh- 
men begonnen, vállalatun
kat kedvező kilátások mel
lett kezdtük meg.

Ausradieren, kivakarni; in 
der Notariatsurkunde darf 
nichts ausradiert werden, 
a közjegyzői okiratban sem
mit sem szalad kivakarni.

Ausrangiren, kiselejtezni; aus- 
rangirte Waare, kiselejte
zett árú.

Au sre chn en, kiszám ítani.
Ausrede, n. mentség, ürügy ; 

dies sind nur leere Ausre
den, ezek üres beszédek v. 
kopasz mentségek.

Ausreden, lebeszélni; leider 
lässt er sich dies nicht 
ausreden, arról, fcijdalom, 
nem lehet őt lebeszélni ; azt 
nem lehet kiverni a fejéből, 
arról őt le nem lehet ver
ni ; sich ausreden, mente
getőzni; damit kann er sich 
nicht ausreden, azzal nem 
mentheti ki magát.

Ausreichen, iíceVm vaJmni vei; 
diese Waare wird mir bis 
Ende dieses ausreichen, 
ezzel az árúval a hó végéig 
beérem; das Geld reicht 
mir nicht aus, pénzem nem 
futja ki.

Ausriieden (ha j.), berendez
ni, fölszerelni ( a hajót).

Ausrichten, végezni, végre
hajtani ; einen Auftrag an 
Jemanden ausrichten, va
lakihez szóló megbizást tel
jesíteni ; richten Sie Herrn
N. meinen Gruss aus, ad- 

: ja át N. úrnak üdvözletem ;
ich habe nichts bei ihm 
ansrichten können, sem
mire sem mehettem vele.

: Ausrinnen , k. csurgás, l. 
Leckage.

; Ausrinnen, kifolyni, kiszívá- 
I rogni, kicsurogni.
; Ausrufen, kikiáltani ( árve

résen)



A usru fer AusscMffniigskosten Aussehen

Ausrufer, h. MMáltó (árve
résen ).

Ausrnfiingspreis, //. kikiál
tási ár.

A usrüsten, fölszerelni.
Ausrüstung, n. fölszerelés.
Ausrüstungsprämie, n. föl- 

szerelési díj.
Aussacken, aussäckeln, ki

zsebelni.
Aussage , n, vallomás, nyi

latkozat ; gericlitiiche Aus
sage , birósáfi előtti vallo
más ; auf die Aussage 
unseres Eeisenden hin, 
utazónk jelentése szerint; 
nach Aussage der Sach
verständigen, a szakértők 
véleinémje ( nyi la tkoz a ta)  
szerint; Aussage der Zeu
gen, tanúvallomás.

Aussagen, nyi'atkozni; gegen 
Jemanden aussagen, vala
ki el Len va llan i; als Zeuge 
aussagen, tanúskodni; eid
lich aussagen, esküvel erő
síteni.

Aussatz, h. (pénzverés) pénz
súly (a  vörösréz tartalma 
a nemes érczekével szem
ben) .

Ausschank, h. italok kimé
rése, italmérés ( bormérés, 
pcilinkamérés ).

Ausscheiden, kilépni, kivál
ni ; elkülöníteni; der aus
scheidende Theilliaher, a 
kilépő részes; ausgeschie- 
deiier Gesellschafter, ki- 
réilt társasá(ji tag ; von 
diesen Forderungen sind 
auszuscheiden . . . ,  e köve
telésekből el kell különí
teni . . .

A iisscheidungsklage,7u(cs'ó'd) 
elkülönítési jog.

A usscheidungsrecht,/í-. (csőd.) 
elkülönítési kereset.

Ansschiessen , hivetni , ki- 
liányni, kiselejtezni; eine 
Waare wegen schlechter 
Beschaffenheit ausschies- 
s(‘ii, áréit rossz minősége 
■miatt kiselejtezni; der Käu
fer hat 30 Stück ausge
schossen, a vevő 30 dara
bot kiselejtezett.

A1 isschiffen, ( haj.) kiszállí

tani (hajón), partraszálli- 
tani.

Ausschiflüngskosten, ( h a j.) 
kimkoclási költségek.

Ausschlag, h. 1) a mérleg le- 
biUenése, túlsiily, ráadás; 
Sie müssen einen Aus
schlag geben, wenn Sie 
die Waare wiegen, az áréi 
mérlegelésénél ráadást kell 
adnia; 2) seine Meinung 
gab den Ausschlag, az ő 
véleménye döntött.

Ausschlagen, 1) visszautasí
tan i; wir sind weit ent
fernt Ihr Anerbieten aus
zuschlagen, egyátalán nem 
akarjuk az Ön ajánlatát 
visszaaitasítani; 2) diese 
Unternehmung ist nicht 
zu unserm Vorth eil aus
geschlagen, ez a vállalat 
nem ütött ki előnyünkre; e 
vállalatnak nem volt reánk 
nézve szerencsés kimene
tele.

Ausschliessen, kizéirni; aus
geschlossener Gesellschaf
ter, kizárt társasági tag.

Ausschliessung, n. kizárás.
Ausschliessungssystem, k. 

( vám} tilalmi rendszer.
Ausschluss, h. kizárás; Aus

schluss der Gläubiger, a 
hitelezők kizárása; unter 
Ausschluss jeder weitern 
Preisermässigung, minden 
további árleengedés kizárá
sával; mit Ausschluss, ki
véve ; die Kosten würden 
sich auf 6 Procent m it 
Ausschluss der Versiche
rung belaufen, a költségek 
a biztosításon kívül hat 
száza I é kr a rugn á nak.

Ausschhissfrist, n. kizárási 
határidő.

Ausschneiden, k is z e ln i ; die 
Checks ausschneiden, a 
cse k j egy ek  et le s z e h i i; Stoffe 
ausschneiden für den De
tailverkauf, ke lm ék e t r ő f  
V. m é te r  szá m ra  le v á g n i.

Ausschnitt, h. 1) rőf v. mé
ter széimva áréilcis ; er ver
kauft in Ausschnitt, rőfv. 
méter számra áréil; 2) l. 
Juxta.
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Ausschnittartikel, h. röfös- 
áiréi.

Ausschnitter, h. rőfös keres
kedő.

Ausschnittgeschäft, k. rőfös- 
kereskedés.

Ausschnitt waare , n. rőfös- 
áréi.

Ausschreihen, k iírn i; eine 
Stelle ausschreiben, ál
lomásra pályázatot kiírni, 
kihirdetni; eine Rechnung 
ausschreiben, számiéit ki
írn i ; Steuer ausschrei
ben, adót kivetni; der Ver
waltungsrathhat eine Ein
zahlung von 30’ o ausge
schrieben, az igazgató-ta
nács 30'Vü befizetését hirdet
te k i ; az igazgatótanéics 
felhívást bocsátott ki 30'fo 
befizetésére; Concours 
ausschreiben, csődöt h ir
detni.

Ausschreibung, n. kiirás, k i
hirdetés ; Ausschreibung 
von Rechnungen, számlák 
kiirása; Ausschreibung 
einer Einzahlung, befize
tés kihirdetése; befizetési 
felhivás.

Ausschuss, h. 1) alja vala
minek, selejt je, 2) választ- 
mciny, bizottság ; leitender 
Ausschuss, vezérbizottséig.

Ausschussmitglied, k. vá
lasztmányi tag.

Ausschusssitzung, 7i. választ- 
íiiámji ülés.

Ausschusstabak, h. alja do- 
héiny.

Ausschussvorstand, h. vá- 
lasztmányi elnök.

Ausschuss waare, n. selejtes
áréi.

Ausschütten eine Masse, 
(csőd) osztály alá bocséita- 
ni, a csődéijéirás utéin fenn
maradt vagyont a hitelezők 
közt szétosztani.

Aussehen. Gold auf Grün 
sieht gut aus , arany a 
zöld színnel szépet mutat; 
az arany jó l ráillik a zöld
re : es sieht misslich mit 
ihm aus, rosszul áll a dolga, 
válságos helyzetben ra??;die 
Angelegenheiten dieses



Aussehen Äussern Ausstellen

Hauses sehen scliliiiim 
ans, e ház ü(f\jei rosszul 
állanak,

Aussehen, k. Jdnázése, színe 
. valaminek ; die Sache hat 
ein ganz anderes Ausse
hen gewonnen, a dolog 
egészen más szint öltött.

Aussein, végének lenn i; sei
ne Zeit ist aus, id je  kite
lik ; es ist aus mit ihm, 
vége van ; die Sitzung ist 
aus, az ill snek vége.

Aussenhandel, h. kiUkeres- 
kedés.

Aussenstand, h. Aussen- 
schuld, n. kinnlevö adós- 
siig.̂  kinnlevőség. \_lom.

Aussenverkehr, h. külförga-
Aussenverkehrsbilanz, n. 

külforga l nii méri eg.
Ausser Betrieb setzen, mű

ködését megszüntetni; mű
ködésen kivül temni v. he
lyezni.

Ausserbetriebsetzung, n. 
(von Maschinen) haszná
latból kivétel.

Aussergerichtlich, hiróságon 
k iv ü l; aussergerichtliches 
Verfahren, hiróságon ki- 
vüU eljárás; aussergericht- 
licher Vergleich, hiróságon 
kívüli egyesség; ausserge- 
ríchtliche Feilbietung, bí
róságon kívüli árverés.

Aussergewöhnlich, szokat
lan; wir verkaufen jetzt 
zu aussergewöhnlich billi
gen Preisen, most szokat
lan olcsó árakon árulunk.

Ausserhalb des Besitzes, bir
tokon lei vili.

Ausser Kurs setzen (Mün
zen), forgalmon kivül he
lyezni, forgalomból kiven
ni.

Ausserkurssetzung, n. fo r 
galmon kívül helyezés.

Ausserkurssetziingsvormerk 
h. (h r.), jelzése a forgalom
ból kivon cisnak.

Áusserlich, külső; die Waare 
war áusserlich in gutem 
Zustande, az árú külsőleg 
jó  karban vo lt; dem äus- 
serlichen Ansehen nach, 
külső tekintetre, színre.

Äussern (sich), nyilatkozni.
Áusserst, végső, utolsó ; nen

nen Sie mir den äusser- 
sten Preis , mondja, meg 
nekem a legutolsó á rt; ich 
habe mein Äusserstes ge- 
than, minden lehetőt meg
tettem ; die Course aufs 
Äusserste treiben, az árfo
lyamot végletekig csigázni; 
es ist m it ihm aufs Aus- 
serste gekommen, végsőig 
jutott.

Aussetzen, 1) die Zahlungen 
aussetzen, a fizetést 1 elfüg
geszteni ; 2) einer Gefalir 
aussetzen, veszélyeztetni;
3) kifogást tenni, kifogásol- 
n i ; was haben Sie an die
ser Waare auszusetzen ? 
rni kifogása, van ez eilen 
az ár IC eilen ?- mi kivetni 
valót talál ebben az éirú- 
ban ?■ 4) hatccrozni, kitűzni 
(yl. napot, időt) ; eine Be- 
rathung aussetzen, tanács
kozást kitűzni.

Aussicht, n. kiléitás; ohne 
Aussicht auf Erfolg, ered
ményre való kilátás nél
kül ; in Aussicht stellen, 
kilátásba tenni v. helyezni; 
in Aussicht genomm'Sne 
Einnahmen, kilátéisba he
lyezett bevételek.

Aussondern, elkülöníteni, ki
válogatni.

Aussonderung, n. elkülöní
tés, kiválogatás.

Aussonderungsberechtigte, 
h. elkülönítésre jogosított.

Aussonderungsklage, n. el- 
különítési keresec.

Aussonderungsrecht, k. el
különítési jog.

Aussortiren, kiválogatni, 
szétválogatni, faj tázni.

Aussperrung, n. munkaszün
tetés ( munka-adó részé
rő l).

Ausspielen, kijátszani, kisor
solni.

Aussprechen, kifejezni, ki
mondani ; seinen Dank 
ausprechen, köszönetét k i
fejezni; sich für Etwas 
aussprechen, valami mel
lett nyilatkozni.
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Aussprengen. Ein Gerücht 
aussprengen, híresztelni^ 
hírt világgá bocsátani, ki- 
kürtölni.

Ausspruch,/i. ítélet; einen 
Ausspruch thun, Ítéletet 
mondani.

Ausst ifíiren, 1) kikészítni; 2) 
(férjhez menő nőt) kelen- 
gyevel ellátni.

Ausstafíirung, n. kelengye.
Ausstand, /ni) kinnlevőség, 

kinnlevő követelés ; verlo
rene Ausstände , veszett 
pénz; wären Sie nicht ge
neigt das Incasso meiner 
Ausstände zu überneh
men, nem volna Ön haj
landó kinnlevő követeléseim 
behajtéisát elvállalni I die- 
Ausstände eintreiben, od. 
einziehen, kinnlevő adé)S- 
ságokat behajtani v. be
szedni ; 2) hátralék.

Ausständig, Unni evő, kinn- 
cclló, hű,tralékos.

Ausstatten , felszerelni; ke- 
lengyézni (féijhez menő 
nőt).

Ausstattung, n . 1) ( k k . )  k i 
á l l í tá s  ; die Ausstattung 
eines Prachtwerkes, d ís z -  
m urúxa k iá l l í tá s a  ; 2) f b r . )  
ja v a d a lm a z á s  ;±\ u sB Ía .itm i^  
des Keservefondes^ a ta r 
ta lé k tő k e  g y a r a p í tá s a ; 8) 
k e le n g y e .

Ausstattungsgegenstände,/a- 
házasításí /árgya k.

Ausstechen. E r wird alle 
seine Concurrenten aus
stechen, minden verseny
társát ki fogja túrni v. szo
rítani.

Ausstehen, í)k iá llan i, tűrni; 
wir hatten viel auszuste
hen, sokat kellett tűrnünk ;
2) kinnlenni; beträchtli
che Summen stehen m ir 
noch aus, még jelentékeny 
összegeim vannak kinn.

Ausstehend, 1) kinnlevő; aus- 
stehende Forderung, kinn
levő követelés; 2) ein aus
stehender Handelsmann, 
sáfrányos ( kicsinyben ke
reskedő).

Ausstellen, 1) kiállítani;



Ausste ller Austerschale Ausweis

Waaren zur Schau aus- 
steilen, árúkat k iá llítan i; 
eine Urkunde ausstellen, 
okiratot k iá llítan i; ~1) ki- 
hocmtani; ich habe eine 
Tratte von hundert Gul
den auf Sie ausgestellt,s5:á2: 
forintról szóló intézvényt 
bocsátottam ki Önre ; P>) ki
fogást tenni; es wäre man
ches an den Waaren aus- 
zustelien, sok kivetni való 
volna ez árában; sok kifo
gást lehetne ez ellen az árú- 
ellen tenni; 4) ( a. m. auf- 
sehieben) elírniasztani;
ausgestellte Schuld, elha
lasztott adósság.

Aussteller, 1) h. k iá llító ; 2) 
(v .) kibocsátó, intézvénye- 
zö.

Ausstellung, n. 1) Idállítás ;
2) kibocsátás; x\usstellung 
eines Wechsels, váltó ki
bocsátása ; 3) kifogás;
Ausstellungen machen, 
gá nc^os kodni, kifo g ásókat 
tenni.

Ausstellungstag, h. kibocsá
tási nap, kelet napja; (vá l
tó) keltje.

Aussteuer, n. kelengye.
Aussteuern, kelengyézni.
A usst eiierver si ehe rung, n. 

kiházasítási biztosítás.
Ausstich, h. java vaUiminek; 

Ausstichwein, első minősé
gű bor, Ausstichblätter des 
Tabaks, java dohányleve
lek.

Ausstreichen, kitörölni, le
húzni ; ich muss Ihnen ei
nige Posten Ihrer Eech- 
nung ausstreichen, szám
lájából néhány tételt töröl
nöm kell V. le kell húz
nom.

Ausstrich, n. árverés, l. Auc- 
tion.

Aussnehen, kikeresni, válo
gatni.

Austausch, h. csere; etwas 
in Austausch geben, vala
mit cserébe adni.

Austauschen, kicserélni.
Auster, n. os triga.
Austernhändler, h. Austeni- 

klieber, h. osztrigaárús.

I Austerschale, n. osztrigahaj.
I Austhun, 1) (kü.) kitörölni;
, vergessen Sie nicht mich
I auszuthun, el ne felejtsen
I engem (tartozásomat) ki-
I törö ln i; einen Posten aus

thun, egy tételt töröln i; 2)
I elhelyezni; ein Kapital auf 

Zinsen austhun, tökét ka- 
I maira elhelyezai r. kiadni.
Austrag, h. eldöntés, elhatá- 

I rszás; wir müssen den
I Austrag der Sache ab war

ten, kénytelenek vagyunk 
az ügy eldöntését bevárni; 
eine Sache zum Aus
trag bringen, dűlőre vinni 
a dolgot; eine Sache zum 
gerichtlichen Austrag 
bringen, ügyet bíróság elé 
v inn i; zum Austrag kom
men, elintézést nyerni, el- 
intéztetni.

Austragen, 1) kihordani (p l. 
levelet) ; 2) das trägt viel 
aus, ez sokra megy v. sokat 
tesz; ez sokba, kerül; 3) 
(kv .) kivezetni; einen 
Posten austragen, egy té
telt kivezetni.

Austreten, kilépni; der aus- 
tretende Associé, a kilépő 
társ; er ist aus dem Ge
schäfte ausgetreten, kilé
pett az üzletből v. megvált 
az üzlettől.

Austritt, h. kilépés.
Ausübung, n. gyakorlatba 

vétel; in Ausübung brin
gen, foganatba venni, gya- 
koi'oini.

Ausverkauf, h. végeladás, 
fogytig árúlás; gerichtli
cher Ausverkauf , bírói , 
végeladá^. j

Ausverkäufen, 1) végeladást ! 
tenni V. űaríönt/ausverkau- ' 
fen wegen Auflösung des j 
Geschäftes, az üzlet meg- \ 
szüntetése miatt végeladcist \ 
tartani ; 2) dieser Artikel j 
ist ausverkauft, ez az árú- 
czikk teljesen elfogyott.

Auswägen, kimérni, font- 
számra eladni.

Auswaggonirung, n. (v ii.), 
kirakodcis, kiraJiás a kocsi
ból.
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Auswahl, n. vála zték; mit 
Auswahl, válogatva; oh
ne Auswahl, válogatéis nél
kül. vegyest: reiche Aus
wahl, das választék; aus 
Mangel an Auswahl, vá
laszték hiányáhan; Sie 
haben die Auswahl, vá
laszthat V. véUogathat ben
ne ; eine Auswahl treffen, 
választani.

Auswählen, kiválasztani, vá
logatni.

Auswärtig,/täZsd;auswärtiger 
H andel, külkereskedelem, 
külföldi kereskedés; aus
wärtige Correspondenten, 
külföldi levelezők, nem he
ly i V. vidéki levelezők; aus
wärtige Ge s chä f ts V e r bin - 
düngen, külföldi kereske
delmi összeköttetések ; nem 
helyi kereskedelmi összeköt
tetések.

Auswärts, kivülről; eine 
Waare von auswärts be
ziehen, (irút külföldről ho
zatni ; seine Geschäfte ge
hen meistens nach aus
wärts , üzlete leginkább 
vidékre szóig cd.

Auswechseln, kicserélni; 
Banknoten gegen Silber 
auswechseln, bankjegyet 
ezüst pénzre váltam.

Auswechselung, n. váltás, 
felváltás; kicserélés.

Ausweg, h. 1) kivezető ú t : 2) 
kibúvó, rés; dies ist der 
einzige Ausweg, der uns 
offen b le ib t, csak ez az 
egy kibúvó van nyitva előt
tünk ; ez az egyedüli rés 
menekülésü7ikre; einen 
Ausweg suchen, rést v. ki
búvót keresni.

Ausweichen , kitérni ; wir 
konnten dem Schlag nicht 
ausweich'en, nem térhet
tünk ki a csapás e lö l; eine 
ausweichende Antwort ge
ben, kitérő feleletet adni, 
kitérőleg válaszol7n.

Ausweis, h. kimutatás; der 
Ausweis über Ein- und 
Ausfuhr, kimutatás a beho
zatalról és kiv itelről; ihm 
mangelt der Ausweis über



Ausweisen Anszugal A v isobrie f

seine Person, nem tudja 
személyazonosságát igazol
ni.

Ausweisen, 1) kimutatni; 2) 
kiutasitani; 3) sieh aus- 
weisen, magát igazolni; 
kilétét igazolni.

Ausweisungs c olumne . (  kv )  
kimutatási rovat.

Auswerfen, 1) kivetni; einen 
Ballast auswerfen, hajóter- 
het kivetni; 2) (kv.) kivet
ni, megszabni, 7negcdlapí
tani, összegezni; einen Be
trag aus wer fen, valamely 
Összeget kivetni; ich habe 
Sie dafür wie ausgeworfen

• debitirt, ezért a kitett ösz- 
szeggel terheltéin; vor der 
Linie ausgeworfen, a rovat 
elctt kitett összeg.

x^uswiegen, l. auswägen.
Auswintern, kitelelni,
Auswracken, selcgtelni, selej

tezni.
Auszahlen, kifizeini, kielégí

teni.
Auszahler, h. kifizető.
Auszahlung, n. kifizetés, pénz

mega déis,adósság megfizetés.
Auszahlungsbetrag, h. 1) ki

fizetett összeg; 2) kijizeten- 
dö összeg.

x^uszeichnen, 1) kijelölni, 
megjelölni; Waaren durch 
Aufs eb r ift en ausz eic nneii, 
árúkat feliratt >1 megjelöl
n i ; 2) l<itüntetni; wir vei’»' 
bleiben mit ausgezeichne
ter Hochachtung, kiváló 
tisztelet tel ma radu nk.

Auszeichnung, n. megjelölés, 
kitüntetés ; ich bin mit der 
Auszeichung von Waaren 
beschäftigt, az árúk meg
jelölésével foglalkozom: fe l
iratokat teszek az árúkra.

Ausziehen, 1) (kv.) kivonni, 
k iírn i; wollen Sie mir ge
fälligst meine Kechnung 
ausziehen , szíveskedjék 
számlámat k iírn i; 2) la- 
kásból V. üzletből kihiir- 
ezedkodni.

Auszug, h. (kv.) kivonat; 
im Auszuge, kivonatban, 
kivonatilag; Auszug einer 
Eechnung, számla ki vonat.

Auszugal, könyvkivonati. 
Auszugalforderung,n./iÖK?/i'- 

kivonati követelés.
Auszugalprocess, h. könyvki

vonati per, ausezugálisper.
Auszügel, k. árjegyzékszámla.
Auszugsbogen, (kv .) h. kivo- 

nati ív.
Authentisch, hiteles.
Authenticitiit, n. hitelesség.
Authentischer Ort, hiteles 

hely.
Autographiepapier, k. ön

nyomatú papir.
Autographische Presse, n. 

magaíró sa jtó, ömiyomó 
sajtó.

Autonomer Tarif, autonom 
vámtarifa.

Autopsie, n. önszemlélet.
Autor, h. fiik .) szerző.
Autorisation, n. felhatalma- 

zás, meghatalmazás, fe ljo 
gosítás.

Autorisiren, meghatalmazni, 
féljogosítan i ; i eh autor i- 
sire Sie hiermit diesen 
Kauf unter jeder Bedin
gung abzuschjiessen, meg
hatalmazom Önt ezennel, 
hogy ezt a vételt akár mily 
föltétel alatt megkösse.

Autorrecht, k. szerzői jo g .
A va l, h. ( német váltótör

vényben) együttes kötele
zettség ; Aval geben, együt
tes kötelezettséget vállalni.

Avalegeschäft, )c. kölcsönke- 
zességi üzlet.

Avaliren, kezeskedni.
Avance, n. 1) előlegezés; per 

Avance, előleg kép ; 2) nye
reség, haszon, előny; dieses 
Geschäft gewährt einen 
Avance von 30'Vo, ez az üz
let hasznot ha jt; mit 
Avance verkaufen, 7iyere
séggel eladni; Jemanden 
Avancen machen, valaki
nek előnyöket nyújtani v. 
adni; 3) költség; Avance 
foncier, telki költség,

Avancement, k. előiéptetés.
Avanciren, előlegezni; ich 

habe m ir das Postporto 
avanciren lassen, a posta- 
bért előlegeztettem magam
nak.
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Avanie, n. (vám ) zsarolás.
Avant la lettre, réz- és acél- 

metszetek első lenyomatai.
Avanturinglas, k. aüaiiturin- 
• üveg.

Avanz, n. nyereség, előny; elő
leg, l. Avance.

Avanzo, üzletnyereség.
Avarie, l. Havarie.
Avarirte Güter, /. Havarirte 

Güter.
Aventura grossa, kaland- 

üzlet.
Aventurier, h. kalandor; ka

landos kereskedő, szerencse
vadász.

Aventurschiff, k. csempész- 
hajó.

Average, n. 1) átlagár; 2) 
(ha j.) hajókár, l. Havarie.

Avers , h. előlap ; képlap ; 
Avers einer Münze, a pénz 
képlapja v. képoldala.

Aversional, átlagos, egyre- 
másra.

Aversionalkauf, h. kiegyen
lítő vétel, pótvétel.

Aversionalsumme od. quan- 
tum, kiegyenlítő-összeg.

Avertiren, értesíteni, tudó
sítani,

Avertissement, k. 1) hírül- 
adéis, értesítés; 2) hirdetés.

Avignonbeere, n. benge-bo- 
gyó.

Avis, k. tudósítás, értesítés, 
híradás.

Avisbrief, h. értesitvény, ér
tesítő levél.

i\.visiren, jelenteni, tudósíta
ni, értesíteni, hírül adni.

Avisirgebühr, n. értesítés 
díja.

AAÚsirt, bejelentett; avisirte 
Sendung, bejelentett kül
demény.

Avisirung, n. értesítés, tudó
sítás, jelentés; Avisirung 
per Telegraph, távirati 
tudósítás V. értesítés; Sie 
haben die Avisirung Ihrer 
Tratte unterlassen, elmu
lasztotta a bejedentést in- 
tézvényéről.

Aviso, k. 1) híradás, értesítés, 
tudósítás, 2) értesítő levél.

Avisobrief, h. értesítő levél, 
értesitvény.



Avisoeinhandignngsb. Baarbestand B ab n f rächt

Avisoeinh ändigmigsbucli, k. 
ertes itv é r iy k é zb es ítő -  kön y v .

Avisoschiff, k. híradó hajó.
Avista, f v.) látra, lát után.
Avista-Kurs, h. látra szóló 

váltó árfolyama.
Avista-Weclisel, látra szóló 

váltó.
Axt, n. halta.
Ayacholz, k. ajákfa, sárgafa.
Azumbre, hormérték Spa- 

nyolországhan, körülbelül 
2 liter.

Azur, h. azúrkék, lazurkö.
Azurblau, k. azúrkék.
A zwei Usi zahlen Sie, ket

tős szokcisi'a (60 napra) 
fizessen.

B. 1) ( h r . )=  Brief, váltó levél; 
2) (m int pénzverés helye) 
magyar pénzeli: Körmöcz- 
hánya; porosz pénzen: 
Boroszló; franczia pénzen: 
Bonén.

B. A. =  Bankassigiiaten, 
bank utal vány ok.

Bco =  Banco =  bank.
Bm ■= brevi manu, röviden, 

teketória v. alakiság nélkül.
B. N. =  Banknoten, bankje- 

gyek.
Bo =  banco, bankértékben.
Btto =  brutto, nyers, teljes 

(súly).
Btto ^  =  Bruttopfund, nyers 

font, teljes font.
Bz — bezahlt, ki van fizetve.
Baake, l. Bake,
Baar, készpénzen, készpénzzel: 

baares Geld , készpénz; 
baar zahlbar, készpénzzel 
fizetendő; gegen haare Be
zahlung, készpénzért, kész
pénzfizetés mellett; wir 
senden Ihnen  ̂ Bs 2000 
baar, küldünk Önnek 2000 
frankot készpénzben; baare 
Auslagen, készpénzkiadéis; 
Alangel an baarem Gelde, 
készpénzhiány; die Preise 
verstehen sich gegen baar, 
az árak készpénzben érten
dők.

Baarbestand, li.készpénzkész
let ; készpénz.

Baardeckung, n. (b r.) kész- 
pénzfedezet.

Baardepot, k. készpénzletét.
Baareinkauf, h. viiscirlcis 

készpénzen.
Baareinnalime, n. készpénz

bevétel.
Baarentnahme, n. készpénz- 

kivétel. I
Baarfond, i bank)  készpénz- 1 

aJap, érczalap.
Baargeld, k. készpénz. \
Baargeldsendung , n. kész- 1 

pénzküldemény. |
Baargeschäft, k. (b r.) vásár- \ 

lás készpénzen, készpénz- ! 
ügylet.

Baarguthaben, k. készpénz- 
követelés.

Baarkauf, h. vétel készpénzen.
Baarlosung, n. készpénzbevé

tel (különösen értik alatta 
a részleteladás bolti pénz- 
téirából időről-időre átvett 
készpénzt).

Ba'^rschaft, n. pénzkészlet, 
készpénz; ich habe Ihnen 
meine ganze Baarschaft 
übermittelt, összes pénz- 
készh temet elküldöttem Ön
nek.

Baarsendmig, n. pénzkülde
mény ; eine Baarsendung 
maciién, készpénzt küldeni.

Baar verkauf, h. eladás kész
pénzen.

Baarverlust, h. készpénzvesz
teség.

Baarvorrath , h. készpénz- 
készlet.

Baarvorschuss, li. készpénz-
előleg.

Baarzahlung, k. 1) készfize
tés ; ich kaufe gegen Baar
zahlung, veszek mint kész
fizető ; 2) készpénzfizetés ; 
die Bank hat ihre Baar- 
zahlungen eingestellt, a 
bank megszüntette készpénz- 
fizetéseit.

Bagatell, n. potomság, cse
kélység.

Bagatellprocess, h. bagatell- 
per.

Bagatell ver fahren, k. haga- 
t ellel járás.
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Baat, kínai súly =  egy lat.
Babine, orosz macskaprém.
Backkorb, h. szakajtó, sza

kasztó, szonipor.
Backobst, k. aszalt gyümölcs.
Backstein, h. tégla.
Backtrog, h. dagasztó teknő.
Backwerk , k. sütemény; 

Backwerk von Zucker, czu- 
kor sütemény.

Badeschwamm, li. szivacs.
Badewanne, w. Jürdőkád.
Bagage, n. podgyász, médha, 

utiszer, batyu.
Baggermaschine, n. kotró, 

kotrógép.
Baggings, zsák- és csomagoló 

szövet jutából.
Bahamaiiolz , k. baka ma fa  

(brazil iá i).
Bahn,?!. í)  (vu.) pálya ; kid. 

vaspálya ; im Betriebe 
befindiiche Bahn, üzem
ben levő pálya, működő pá
lya, megnyitott'pcdya : ga- 
rantirte Bahn, biztosítékot 
élvező pálya, biztosítékos 
pálya ; Bahn mit lebhaf
tem Verkehre, élétik fo r 
galmú pálya; 2} út, irány; 
dem Verkehre neue Bah
nen eröffnen, a forgalom
nak új utat nyitn i; Bahn 
brechen, utat nyitni v. 
tö rn i; etwas in die rechte 
Bahn bringen, valamit jó  
kerék vágásba hozni.

Bahnabroller, h. vasúti le
rakó.

Bahnabschliessung, n. (vu .) 
pálya-elzárás.

Balmabzweigung , n. (vu .) 
pályaelágazás.

Balmantheil, h. (ha j.) vas
úti illeték ( a hajótársaság 
részéről a vasutat illető fu 
vardíj ).

Balmaufsicht, ?í. (im.) pálya- 
felügyelet; die polizeiliche 
Bahiiaufsicht, pályarend,- 
őri felügyelet.

Bahnbereich, h. (vu.) pálya- 
terület, pályakör.

Bahnbetrieb, h. (vu.)pálya- 
üzem.

Bahncartell, k. (vu .) vasúti 
egyezmény. [fuvar,

Balmfraeht, n. (vu .) vasúti



Bahnhof ,/i. f vu. jpályaudvar; 
loco Ealmhoi, helyt mara
dó, az állomáson maradó ; 
])áilyandraron.

Bahnhoflagernd, helyt mara
dó, állomáson maradó.

BahnhofrestanteGüter, (vu.) 
pályaud va rban maradó
án'i.

Balinmagaziii, k. ( i  u .) vasúti 
raktár.

Bahnpost, n. vasúti posta.
Bahnseitige Behandlung, n. 

vasúti kezelés.
Bahnstrecke, n. pályarész, 

vonalrész.
Bahntarif, h. (vu .) vasúti 

dijszabédyzot.
Bahnnnternehmer, h. (vu .) 

vasúti véillalkozó.
Bahnverbindung, n. (vu .) 

vasúti összeköttetés.
Bahn verkehr, h. (vu .) vas

úti fóry a lom.
Bahnverspätung, n. (vu .) 

vasúti késedelem.
Bahnverwaltung, n. ( vu.)pá- 

lyaiyazyatás.
Bahnvorschrift, n. ( vu.) vas

úti szabályzat.
Balmwächter, Bahnwärter, 

h .(v u .), vonalör, pályaőr.
Bahnzeit, n. vasúti idő.
Bahnzug , h. vasúti vonat, 

vonat, l. Zug.
Bailloque, nyers ̂  strucztoll 

neve.
Baisse, n. (b r.) csökkenés; 

Baisse erleiden, csökken
ni ; die S'J/u Rente hat mit 
einer Baisse geschlossen, 
a, három százalékos járadék 
csőkkenéssel zárult.

Baissebewegung, n. csökke
nő mozgalom, csökkenő haj
lam ; die andern Werthe 
haben besser vor der Bais
sebewegung Btand gehal
ten, a többi értékek jobban 
megállották a csökkenő moz
galommal szemben; a többi 
értékek jobban ellencillot- 
tak a csökkenő mozgalom
nak.

Baisseströmung, n. (b r.) 
csökkenő áramlat; es ist 
eine unwiderstehliche 
Baisseströmung eingetre-

Bahnhof

teil, ellenállhatatlan csök
kenő áramlat éillott be.

Baisseur, Baissier, h. (b r.) 
csökkentő.

Bajadere, ??. bajadér, könnyű 
sálneu ü kendő.

Bake, n. (h a j.) pécze, jelző 
hordó ( UrKferen levő intő
je l).

Bakengeld, k. (ha j.) pécze- 
pénz (a vízben levő czölöp, 
tonna v. világítótorony 
használatáéj't ß,zetendö d íj)

Baksis, a borravaló neve ke
leten, különösen a törökök
nél s perzsáknál.

Balander , hollandi egycirbo- 
czos.

Baldig, hova-hamaréibb , m i
előbb; Ihrer baldigen Ant
wort entgegensehend, mi
előbbi válaszát várva; er 
hat baldigste Lieferung 
ver spr ochen, mie löb b i szál - 
litást Íg é rt; in baldiger 
Kürze werde ich schrei
ben, lehető legharnarább 
fogok írni.

Baldmöglichst, miéiőbb.
Baldrianaether, gyökönkelél.
Baldrianoel, k. gyökönkeolaj.
Baldriansäure, n. gyökönke- 

sav.
Baldrianwurzel, n. gyökön- 

kegyökér, macskagyökér.
Balg, h. bőr; tok.
Balge, n. dézsa, kád, c-uibör.
Balila, myrobalan, cserzéshez 

való gyümölcs.
Balkenwaage , n. gerenda- 

mérleg, kétkarú mérleg.
Ball, h. lapda, golyó, teke.
Ballast, h. (ha j.) alteher, 

sülyeszték; Ballast aus- 
sehiessen, sülyesztéket ki
hányni; Ballast einschies- 
sen, sülyesztéket berakni.

Bällchen, k. kis csomag.
Ballen, h. a) papirkereske- 

désben: bál =  10 rizsma a 
20 kon ez, b) belgiu mi súly 
=  100 kilogramm, c) göngy, 
csomag különböző súlyban, 
pl. kávénál 75—80 kilo
gramm, ny úlbőrnél 100 da-

1 rab stb.; unter dem Ballen
I verkaufen, azon esomago-
j san eladni, azon csomagá-

Baissenr
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bán eladni ( csomag kibon
tása- s próba nélkül elad
n i);  in Ballen packen, cso- 
mózn i , gön gy öliteni.

Ballen, csomózni, göngyölí
teni.

Ballenbiiider, h. nyalciboló, 
málhakötő.

Ballenwaare , n. göngyárú, 
csomagárú.

Ballenweise, kötegenkén t.
Ballon, ballon (nagy gömb- 

alakú, rövid 7iyakú üvegek 
savak stb. elküldésére).

Ballot, k. kis kÖteg, kis cso
mag.'

Ballotage, n. golyózéis, golyó
val szavazás ; Herr S. ist 
durch Ballotage zum Di- 
rector gewählt worden, S. 
urat golyózással igazgató- 
nak válásztottcik.

Ballotiren, golyózni, golyó
val szavazni

Balsam, h. balzsam, folyó 
gyanta; peruvianischer 
Balsam, peruviai balzsam.

Bamboo, Bambu, bisquit- 
porcellán.

Bambukbutter, 7i. bamlmk- 
vaj, galamvaj.

Bambusrohr, k. bambusznád.
Banana, hanána,paradicsom 

füge, — apizángfa gyümöl
cse.

Banc-a-broches , nagyolva 
fonógép, l. Vorspinnma
schine.

Banco, Baiicogeld, k. bankó, 
papírpénz. *

Bancomark, n. bankmárka.
Bancowährung, 7i. bankér

ték.
Bancozettel, h. bankó, bank- 

jegy.
Band, k. 1) összekötött cso

mag; a Balti tenger mellett 
30 darab együtt, Angliában 
az ángolna-árulásnál 250 
darab, a kádároknál 5—7 
darab abroncs; az üvegesek
nél 6 egyenlő üvegtábla;
2) szalag, galand, pántlika;
3) vasahroncs, pánt; 4) kö
tés; unter Band, kereszt
kötés alatt.

Band, h. kötet ( könyv).
Bandage, n. 1) .sebkötő, 2)

Sandage
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üch’vkötÖ, sérvszoTÍtó; kötö- 
szer, kötelék.

Handeisen, k. pdvtvas, ab- 
roncsva s cwmó k ha n.

Bandeliere, k. vállsaJlanr/, 
vállheveder.

Banderole, n. 1) árú jegyzék 
mustrákkal ; 2) szitaszövet.

Bandfabrik, 71. szalaggyár.
Bandfraii, n. galandárusnö.
Bandliaken, h. ajtósark, ka

pocsvas.
Bandliandel, h. galarulkeres- 

kedés, pántlika kereskedés.
Bandhülz, k. ah roncsfa.
Bandkram; h. 1) galandke- 

reskedés ; 2) galandárú.
Bandkrämer, h. szalagkeres- 

kedö, galandárus.
Bandmaclierstnlil, II  szalag- 

gép.
Bandmaclierwaare, ?i. sza

lu gárú.
Bandmaass, k. zsehméter.
Bandstock , k. ahroncsfa, 

rúdfa.
Bandwaare, n. szalagárú.
Báni, hant, román pénz.
Bank, n. bank; Bank von 

England, angolbank; eine 
Bank errichten, bankot 
állítani V. alapítani; die 
Bank sprengen, megbuk
tatni a bankot.

Bankabschlnss, h. bankinér- 
leg.

Bankactie, n. bankrészvémj.
Bankactionar, h. bankrész

vényes.
Bankagent, h. bankügy^iök.
Bankalist, h. bankalista (a. 

régi osztrák banknál igij 
hívták a bankkal Összeköt
tetésben álló egyéneket).

Bankalgefälle, k. Lankilleték, 
hant jövedelem.

Bankal - Legitimations - Ar
rha, n. hankjogositási ille
ték.

Bankanstalt, 71. bank, bank
intézet.

Bankanweisung , n. bank- 
utalvány.

Bankansschuss, h. baiikvéi- 
lasztmány.

Bankbeamter, h. banktiszt
viselő.

Bankbilanz, n. bankmérleg.

Bankbillet, k. bankjegy.
Bankbmcli, li. bankbukás.
Bankbrüchig, bukott, va

gyonbukott. [gató.
Bankdirector, h. bankigaz-
Bankdiscont, h. bankkamat.
Bankerott, Bankerntt, h. bu

kás ; Bankerott machen, 
bukni, megbukni, csődbe 
ju tn i.

Bankerottireu, buJmi, meg
bukni. csődbe jutni.

Bankerottirer, li. vagyonbu
kott, csődbejutott, közadós.

Bankescompte, l. Bankdis- 
I cont.
I  Bankffich, k. bankszak, bank

ügy : im Bankfache be- 
, wandert sein, a bankiigij- 
! ben jállasnak hmni.
! Bankfähige Papiere, bank- 

képes papírok.
! Bankfiliale, k. bankfiók.
; Bankfolium, k. banídap) (kü- 
' lön lap banknál).
Bankfond, h. bankalap.

I Bankfreiheit, n. bankszabad-
sag.

Bankfrage, 7i. bankkérdés.
I Bankgeschäft, k. banküzlet;
I Bankgeschäft treiben,
I bank üzlet et'fo lyta tn i.
: Bankgonverneiir, Ji. bank- 
i kormányzó. 
j Bankier, h. lumkár. 
j Bankieríians, k. bankáidiáz,
\ bankház.
Bankmonopolsystem,/u egij- 

\ bankrendszer, szabadalma- 
I zott bankrendszer.
! Banknebenstelle, n. bank- 
j mellékhely.
\ Banknote, n. bankjegy, bank

nóta, bankó.
Banknotenemission,ri. bank

jegy kibocsátás.
Banknoteninhaber, h. bank- 

jegybirtokos.
Banknoteiiumlanf, h. barik- 

jßfiyforgalom.
Bankordnung, n. banksza

bályzat.
Bankpapier , k. bankváltó ; 

erstes Bankpapier, első
rangú bankváltó.

Bankplatz, h. bankhely.
Bankprivilegium, k. hank- 

I szabadalom.

Bankprocura, baukmegbizás 
( az a meghatalmazás, me
lyet valamely kereskedő, ki 
a bankkal áll am dó össze- 
köttetésbe7i éill, mcmiak ad, 
hogy helyette a banknál 
ügyleteket csináljon).

Bankprovision, n. bankdíj.
Bankrestriction , n. bank

törvény részben v. egészen 
felfüggesztése.

Bankschein , h. bankutal
vány , bamkelismervény; 
bankjegy.

Banksperre, n. hankzárlat 
(többnyire az év végével 
történő félbeszakítása, a 
banküzleteknek a számadá- 

‘ sok elkészítése végett).
I Bankvaluta, n. bankérték.
\ Bankvergleich, h. bankegyes- 
, ség (bank éiltal közvetített 

egyes-ég).
Bankvermögen, k. bankva- 

gyon.
1 Bankwährung, n. bankérték.
• Bankwerth, h. bankértékpa- 
I pir.
' Bankwesen, k. bankügy.
[ Bankzettel, h. bankjegy, 
j bankó, l. Banknote.
I Bankzinsfuss, h. bankkamat.
! Banquier, h. bankár, l. Ban- 
I kiér.
j Banqiiierprovision, n. ban- 

kardíj.
I Bar, l. Baar.
Baranke, baranka, báránybőr 

(szürke göndör).
■ Baratta, baratta (fekete illa

tosfa ).
Baratterie, 'n .(ha j.) sikkasz

tás, csempészés.
Baratteur, h. (haj.) árúha- 

misító, csaló.
Barattiren, cserében vásá

rolni, cserélni.
Barattogeschäft, k. Baratto- 

handel, h. cserekereskedés, 
csereüzlet.

Barchent, Barchet, h. parket.
Barde, n. halcsont.
Barege, barezs ( ritkás szövet, 

leginkább fésüsggapj úból 
selyemmel v. pamuttal ke
verve) .

Barell, h. ürmérték, különö
sen bor s olajra, különböző
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n (ifi ysdg ú ,le(}in k áh h 25—60 
literes.

Bärenfell, k. medvebőr.
Bärenfett, k. viedvezsir.
Bärenmütze, n. medvekucs

ma (szücsái'ú ).
Bärenzucker, k. medveczu- 

kor, feketeczukor.
Baril, k. átalag, antalag, kis 

hordó.
Barilla, harilla ( nyers szóda).
Barke, n. (Bark, barca, bar- 

qiie), bárka.
Bärlappsame, h. korpafümag.
Bärme , n. élesztő; seprű; 

hab, tajték.
Barometer, h. légsúly mérő, 

barométer.
Barras, barras; 1) fenyőméz- 

ga ; 2) csomagoló vászon.
Barre, n. Barren, h. 1) rúd ; 

Gold- und Silberbarren, 
arany- és ezüstrudak; 2) 
sorompó.

Barrel, ( angol mérték) ;  mint 
ármérték 36 gallon , v. 
Amerikában 5 bushel; mint 
súlymérték 200 font.

Barte, n. halcsont, halhéj.
Bartenscliabspäne, n. hal- 

csontva kar ék ( lósz rpótló).
Barwood, barvúd ( afrikai 

szántálfa.).
Baryt, h. súlypát.
Barytsalz, k. súlypáit-só, ba

ri t-só.
Basalt, h. bazalt.
Basaltgeschirr , k. bazalt- 

edény.
Basüicum, k. bazsalikom.
Basilienkraut, k. bazsalikom, 

l. Königskraut, Basili- 
cum.

Basino, Korzika szigetén szo
kásos gabonamérték =  
8'325 liter.

Basiren, alapítani; fektet
ni ; megszilárdítani.

Bassgeige, n. bőgő, brugó; 
gordonka.

Bassiaoel, k. bassziaolaj.
Bast, h. háncs, fakéreg rost.
Bastbordure, 7i. háncsszegély.
Bastdecke, 7i. háncsterítö.
Bastgefleclit, k. hÚ7icsfona

dék.
Bastmatte, n. háncsgyékény.
Bastplatte, n. háncslemez.

Bastscheibe, 7i. háncskorong.
Bastwaare, ??. htmcsárú.
Basternzucker, k. konyha- 

czukor, baszternaczukor, 
barna fa rm . [gut.

BeLstgut,k.szindohány,l.Best-
Batist, h. ha tiszt, patyolat, 

gyolcs.
Batisttuch, k. patyolat kendő, 

gyolcskendő.
Batzen, h. hatzen, a svájcziak 

garasa.
Bau, h. építés ; die Bahn ist 

im Baue begriffen, a vasút 
épülöfélbeai va7i.

Bauanschlag, h. építési költ
ségvetés.

Baubank, 7i. építő bank.
Baucollaudirung, n. építési 

felülvizsgálat v. vég vizs
gálat

Bauconsens, h. építési enqe- 
dély.

Baudirection, n. építésügyi 
igazgatóság.

Bauernfänger, h. sipista.
Baiiernpuffer , k. paraszt- 

bicska (durva kés).
Baugenossenschaft, 7i. építő 

szövetkezet.
Bangeräthschaften , építő

szerek.
Baugesellschaft, n. építő tár

saság.
Bauholz, k. épületfa, szálfa.
Bauinspection, n. építő fel- 

üggelöség.
Baukosten, építési költség.
Biumaterial, k. építőanyag.
Baumharz, k. fagyanta.
Baumöl, k. fao'a j.
Baumscheere', n. fanyeső 

olló, ágnyesö.
Baumschwamin, h. fatapló.
Baumseide, n. bombász.
Baumwollabfälle, gyapot- v. 

p a muthu l ladék.
Baumwollartikel, h. gyapot

árú.
Baumwollband , k. pamut

szalag.
Baumwolldocht, h. pamutbél.
Baumwolle, n. pamut, gya

pot.
Baumwollgarn , k. pamut- 

fonal, pamut czérna.
Baumwollgewebe, k. pamut- 

szövet.
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Baumwollen, gyapotból v. 
pamutból va ló; baumwol
lenes Hemd, gyapoting.

Baumwollhandeí, li. pamut- 
kereskedés.

Baumwollmist , h. pamut- 
hulladék.

Baumwollsamen, h. gyapot
mag, pa mut mag.

Baumwollsparterie, n. pa- 
mutsparteriük ( összera
gasztott s lumgerelt pam ut- 
fo7ialak).

Baumwollwaare, n. pamut- 
árú.

Baumwollzeug, h. pamut- 
kelme.

Baumwollzwirn, h. parnut- 
czénia.

Baurath, h. építési tanács; 
közmunkataniics.

Bauschgebühr, 7i. átlagille
ték.

Bauschquantum, k. átlagos 
numnyiség.

Bauschund Bogen (in), egy- 
re-mdsra; Kauf in Bausch 
nnd Bogen, átaláuyvétel, 
vétel egyre-másra; eine 
Abrechnung in Bauscli 
und Bogen machen, egyre- 
m ásva leszámoIni.

Bauspeculation, n. üzérkedés 
az épitkezéshen, építkezési 
üzérkedés.

Bauüberschlag, h. építési 
költségvetés.

Bauunternehmer, h. építő 
vállalkozó.

Bauunternehmung, n. építő 
vállalat.

Bauzinsen, építési kamatok.
Bavel, h. selejtes, avult árú, 

hitvány árú ( küUmösen a 
mit nehéz eladni).

Baysalz, k. tengeri só.
Bazar, h. árúcsarviok, vásár, 

bazár.
Beacht n, t kintetbe venni, 

7iiéltatni, figyelembe ve7ini: 
Sie hätten diesen Um
stand beachten sollen, ezt 
a körülményt figyelembe v. 
tekintetbe kellett vohia ven
nie.

Beachtenswerth, beachtens- 
würdig, figyelemre méltó.

Beachtung, n. figyelembevé
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tel , tekintetbevétel; ich 
empfehle meine Offerte 
Ihrer gefälligen Beach- 
i\kng,feUiwom becses figyel- 
mét ajánlatomra; der Ar
tikel findet keine Beach
tung, ez a czikk nem része
sül figyelemben; ezt a czik- 
ket nem méltatják,

Beamter, h. hivatalnok^ tiszt
viselő.

Beamtenpersonal, k. tiszti 
személyzet.

Beanspruchen , igényelni; 
einen Nachlass im Preise 
beanspruchen, árleenge
dést kérni; die Nachsicht 
seiner Gläubiger bean
spruchen, hitelezői elné
zését kérni.

Beanstanden, beanständen, 
beanständigen, kifogásol
n i ;  eine Waare beanstan
den, valamely árut kifogá
solni; valamely áréi ellen 
kifogást tenni; die Zah
lung eines Wechsels be
anstanden, valamely váltó 
kifizetését kifogásolni, váltó 
kifizetése ellen nehézséget 
támasztani.

Beanstandung, Beanstan
dung, n. kifogástétel; ki
fogásolás.

Beanstandet, beanständet, 
kifogásolt.

Beantragen, javasolni, indit- 
ványozni.

Beantworten, válaszolni, fe 
lelni ; zu beantwortende 
Briefe, elintézendő levelek; 
levelek, melyekre válaszolni 
k e ll; beantwortete Briefe, 
elintézett levelek.

Beantwortung, n. felelet, vá
lasz ; in Beantwortung 
Ihres geehrten, becses so
raira válaszolólag v. vála
szolva ; wir ersuchen Sie 
in Beantwortung dieses 
uns anzuzeigen.. . . ,  ezek
re a sorokra adandó vá
laszában kérjük tudassa ve- 
iink . . . ,

Bear, (b r.) csökkentő.
Bearbeiten, 1) feldolgozni, 

kidolgozni; 2) körülvenni
•, valakit, rávenni valakit;

man muss ihn zu bear
beiten suchen , igyekezni 
kell öt redbirni v. meg
nyerni.

Bearbeitung, n. feldolgozás.
Beaufsichtigen, szemmeltar- 

tani, felügyelni; es wird 
erforderlich sein, die A r
beiter mehr zu beaufsich
tigen, szükséges lesz a mun
kásokat jobban szemmeltar- 
tani.

Beaufsichtigung, n. felvigyá
zat, felügyelet.

Beauftragen, megbízni; ich 
habe ihn mit dem Ver
kaufe dieser Waare beauf
tragt, megbíztam őt ennek 
az árúnak az eladásával; 
er hat gekauft ohne dazu 
beauftragt zu sein, megbí
zás nélkül vásárolt.

Beauftragter, h. meghízott.
Beaugenscheinigen, (a. m. 

in Augenschein nehmen), 
szemügyre venni, megszem
lélni.

Beausgaben, kiadásba tenni.
Becher, h. pohár, serleg; der 

kreisende Becher, bujdosó 
pohár (kerek aljjal).

Bedacht, h. meggondolás; 
m it Bedacht, meggondol
va ; ohne Bedacht, meg
gondolatlanul, meggondo
lás nélkül, vaktában; Be
dacht nehmen auf etwas, 
valamire tekintettel lenni.

Bedacht, meggondolt; auf 
etwas bedacht sein, vala
mire figyelemmel lenn i; 
ich werde bedacht sein, 
Ihre Wünsche zu erfüllen, 
7'ajta leszek, hogy kívánsá
gait teljesítsem.

Bedächtig, gondos ( ember) ; 
meggondolt ( szó).

Bedächtigkeit, ?i. meggon- 
doltság.

Bedachtnahme, n. tekintetbe 
vétel, meggondolás.

Bedarf, h. szükséglet; nach 
Bedarf, szükséghez képest, 
szükséglethez képest; bei 
Bedarf, szükség esetére; 
dem dringenden Bedarf 
abhelfen, a sürgős szük
ségen segíteni; der sich
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zeigende Bedarf, a mutat
kozó szükséglet.

Bedauern, k. sajnálkozás; 
mit Bedauern bemerke 
ich, dass Sie das Meinige 
nicht erhalten haben, 
sajnálattal veszem észre, 
hogy levelemet nem vette.

Bedauern, sajnálni; wir be
dauern sehr Ihrem Wun
sche nicht entsprechen zu 
können, nagyon sajnáljuk, 
hogy kwáriságáriak eleget 
nem tehetünk ; Sie werden 
es nicht zu bedauern ha
ben, nem fogja megbánni.

Bedecken, 1) fedezni; 2) be
fedni (árukat).

Bedeckung, n. fedezet.
Bedeckungsbedürftige Waa- 

ren, (fuvarozásnál) befe
dendő árúk.

Bedenken, k. meggondolás; 
habozás, aggály; er hat m ir 
die Waare ohne Bedenken 
ausgeliefert, habozéis v. 
fennakadás nélkül kiadta 
nekem az á rát; Bedenken 
tragen, kétkedni, habozni; 
ich hofíe, dass diese Dar
legung alle Ihre Bedenken 
beseitigen wird, remény
iem, hogy fejtegetésem min
den aggályéit eloszlatja; 
ohne alles Bedenken, //«‘íí- 
den tétova nélkül; in Be
denken ziehen, gondolóra 
venni; ein Bedenken ein
holen , véleményt kérni; 
die Sache erfordert Be
denken, meg kell gondolni 
a dolgot; a dolog megfonto
lást követel,

Bedenken. 1) meggondolni; 
Ich hitte Sie, die Sache 
zu bedenken, tessék a dol
got meggondolni v. gon- 
doléyra venni; kérem gon
dolja meg a dolgot; kérem 
vegye gondolóra a dolgot; 
wir geben Ihnen Nachfol
gendes zu bedenken, fi,- 
gyelmébe ojcinljuk még a 
következőt; 2) ich hoffe, 
dass Sie mich mit einigen 
Aufträgen bedenken wer
den, reményiem, hogy ne- 
hány megbízással me gern-



Bedenklich. Bedienung B ed ü rftig

lékszik 7'ólam; 3) sich ei
nes Besseren bedenken, 
johh gondolatra térni; mást 
gondolni; ohne sich zu 
bedenken, minden további 
gondolkozíis nélkül; tétova 
nélkül.

Bedenklich, aggasztó; die 
Fallimente vermehren 
sich in bedenklicher W e i
se, a csődök aggaszt 'an 
szaporodnak; die Hache 
kommt mir bedenklich 
vor, ez a dolog szeget ütött 
a fejembe ; ez a dolog gon
dolkodóba ejt.

Bedenkzeit, n. meggondolási 
idő, gondolkozási idő ; er 
hat sich eine Bedenkzeit 
von drei Wochen ausge
beten, luirom heti meggon
dolást kért.

Bedeuten, jeleníteni , tudtul 
adni; wir haben ihm be
deutet, tudtcira adtuk; tud
tul adtuk neki; das will 
nicht viel bedeuten, az 
nem sokat jelent.

Bedeuten, k. Mit dem Be
deuten, dass . . .  , a zz a l a  
m eg jegyzésse l, h o g y  . . . ,

Bedeutend, bedeutsam, te
temes, jelentékeny, jelen
tős ; ein bedeutendes 
Haus, előkelő ház; die 
Ausfuhr ist bedeutender, 
als die Einfuhr, a kivitel 
jelentékenyebb, mint a be
hozatal ; die Preise haben 
sich bedeutend gebessert, 
az árak tetemesen javulta k 
V. emelkedtek.

Bedeutung, n. Aufträge von 
Bedeutung , je le n té k e n y  
m eg b ízá so k ; ein Haus von 
Bedeutung, e lő k e lő  h á z ; 
Nachrichten von Bedeu
tung, fo n to s  h í r e k ;  man 
überschätzt die Bedeu
tung dieser finanziellen 
Maassregeln, ezekn ek  a  
p é n z ü g y i s z a b á ly z a to k n a k  
k e lle té n é l több  je le n tő s é g e t  
tu la jd o n íta n a k .

[ieáentmigslos, jelentéktelen.
Bedeutungsvoll, jelentős, je 

lentékeny.
Bedienen, 1) kiszólgálni; Je

manden sorgfältig od. 
prompt bedienen, valakit 
pontosan kiszolgálni; va
lakinek készséggel szolgá
latára lenn i; 2) sich der 
V ermittelung J emandes 
bedienen, valakinek köz
ben jciréisával é ln i; 3) Sie 
können sich einer Sum
me von tausend Gulden 
auf uns bedienen, ezer 
foi'i'iitig szolgálatjára ál
lunk ; ezer forintig intéz- 
vényezhet reánk; 4) fe l
használni ; wir bedienen 
uns dieser Gelegenheit, 
felhasználjuk ezt az alkal
mat.

Bedienung, n. szolgéUat, ki
szolgálat ; halten Sie sich 
der sorgfältigsten Bedie
nung _ versichert, számol
jon Ön a legponiosahb ki- 
szolgnlásra; anbei ein 
Wechsel zu Ihrer gefälli
gen Bedienung, itt veszi a 
váltót tetszésszerinti hasz
nálatra.

Beding, k. föltétel, kikötés; 
unter dem Beding, azzal a 
kikötéssel, hogy . . . ;  mit 
dem Beding, dass . . az 
alatt a föltétel alatt, hogy... 1 Bedingen, kikötni, kialkud- I n i ; es ist im Vertrag be
dungen, a szerződésben hi 
van kötve ; die bedungene 

í Fracht, a kialkudott fuvar-I bér; die Qualität der Waa-
re bedingt den Preis, az 

I ár az áréi niinőségétől
: füíHh
I Bedingt, föltételes ; beding- 
I tes Geschäft , iöltételes

ügylet; bedingter Kauf, 
föltételes vétel; bedingte 
Verantwortlichkeit, fölté
teles felelősség.

Bedingung, föltétel, kikötés; 
unter Bedingung soforti
ger Lieferung, azonnal 
történemlő szállítás fölté
tele alatt; lästige Bedin
gung, terhes föltétel; der 
Vertrag enthält unan
nehmbare Bedingungen, 
a szerződés elfogadhatatlan 
ki kötéseket tartalmaz.
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Bedingungslos, fö l t é t le n ü l ,  
f ö l t é t e l  n é lk ü l ; bedin
gungslos annehmen, f ö l 
t é t le n ü l  e l fo g a d n i.

Bedingungsweise , fö l té te le 
sen , fö l té t e l  a la t t .

Bedrängt, s z o r u l t , m egszo
r u l t  ; wir sind gegenwär
tig sehr bedrängt, j e l e n 
leg  n a g y o n  s z o ru lt  h e ly 
ze tb en  v a g y u n k , je le n le g  
n a g y o n  m eg  v a g y u n k  szo
ru lv a .

Bedrängiiiss, n. s z o ru lts á g .
Bedrohen, fe n y e g e tn i ,  m e g 

fe n y e g e tn i .
Bedrückung, n. 7 iyom ás, e l-  

nyo7iiás, n y o rn o rg a tá s .
Bedungener Lohn, szegőd ö tt 

b é r .
Bedürfen, r e á s z o ru ln i ,  szü k 

ség e b i i  ;  ich bedarf elessen 
nicht, n e m  s z o ru lta m  reá , 
n in c s  szükségem  r e á ; soll
ten Sie einiger dieser 
Artikel bedürfen, so wer
den wir es uns zur Ehre 
rechnen, von Ihnen Auf
träge zu erhalten, ha taláin  
szüksége le n n e  7iehány  
c z ik h re  ezek k ö z ü l , 7ueg- 
t is z te lv e  < rezzük  m a g u n 
ka t, h a  s z o lg á lh a tu n k ;  es 
hätte nur einer kurzen 
Mittheiiung Ihrerseits be
durft, e lé g  le t t  v o ln a , ha 
Ö n  r ö v id e n  tu d ó s í t ;  e lég  
le t t  v o ln a  rö v id , tu d ós ítá s  
az ( ) n  rés zé rő l.

Bedürfniss, k . l )  szü kség ; ich 
habe das Bedürfniss Ihnen 
meinen Dank auszudrü
cken, rn d it v a  é rz em  m a 
g a m  Ö n n e k  köszön e tem et 
k i f e je z n i ; einem gefühl
ten Bedürfnisse abhelfen, 
é re zh e tő  szükségen  seg íte7 ii; 
je nach Bedürfniss, szük 
ség s z e 7 'in t;  %) s z ü k s é g le t; 
das Bedürfniss hat sich 
fühlbar gemacht, a szü k 
ség le t é re zh e tő  le t t .

Bedürfnisswaare, n. szükség
l e t i  á rú  (a z  é le t f e n n t a r t á 
sához szükséges á rú ,  e l le n -  
té tb e 7 ia  fé n y  ű zé s i á7’ú v a l ) .

Bedürftig. Ich bin dessen 
nicht bedürftig, 7iem szo-



Beehren Beeinträchtignng Beheissigen

r u l ta m  r á ;  n in c s  szüksé
gem  r e á .

Beehren, m e g tis z te ln i,  in eg - 
e m h e r e ln i ; das Schreiben, 
mit welchem Sie mich 
unterm 8-ten beehrt ha
ben, a  8 -á n  k e lt  le v é l,  g u e - 
ly e t  szeren csém  v o l t  Ö n tő l  
k a p n i  V. m e ly ly e l  7neg- 
t i s z t e l t ; wir hoffen dass 
Sie uns mit Ihren Auf
trägen beehren werden, 
r e m é ljü k ,  h o g y  m e g b iz á s a i-  
v a l  m e g tis z te l b e n n ü n k e t;  
ich hoffe, dass Sie meine 
Tratten mit Annahme be
ehren werden, re m é n y ie m ,  
h o g y  in té z v é n y e im  e lfo g a 
d á s á v a l en ge m  m eg em b e 
r e l ; ich beehre mich Ih 
nen zu melden, szerencsém  
v a n  Ö n n e l  t u d a t n i ;  be
ehren Sie uns mit Ihrer 
Gegenwart, t is z te lje n  m eg  
lá to g a tá s á v a l ; le g y e n  sze
re n cs é n k  Ö n h öz .

Beeidigt, esküd t, h i t e s ; be
eidigter Makler, esküdt 
a lk u s z , h ite s  a lk u s z ;  eine 
beeidigte Urkunde, eskü
v e l m e g e rő s íte tt  o k ir a t .

Beeifern. W ir werden uns 
beeifern Ihrer Erwartung 
zu entsprechen, r a j ta  le 
szü n k , h o g y  v á ra k ozá sá n a k  
m e g fe le l j  Ü7i k ; ig y e  k ezn  i  f o 
g u n k  vá ra k ozá sá r ia k  m e g 
f e le ln i .

Beeilen (sich), s i e t n i ; wir 
werden uns beeilen, Ihre 
Befehle zu vollziehen, s i 
e tn i  f o g u n k  r e n d e le té it  te l
j e s í t e n i .

Beeiníiussen, b e f o ly á s o ln i ; 
unsere heutige Börse war 
durch diese Nachrichten 
beeinliusst, e h ír e k  a  m a i 
b ö rz é n k re  ( tő z s d é n k re ) be
fo ly á s s a l V. h a tá ssa l v o l 
ta k .

Beeinträchtigen, k á ro s íta n i,  
kárán^a le n n i  ; dies beein
trächtigt den Handel sehr, 
e z a  kereskedést n a g y o n  k á 
r o s í t ja  ;  ez a  kereskedésnek  
n a g y  ká ré ira  v a n ; beein
trächtigt werden , kéiro - 
■sodni, s é re lm e t s z en v ed n i.

Beeinträchtigung, n . 1) k á 
ro s ítá s  ;  jo g s é re le m .

Beendigen, b e fe je z n i, e lv é 
g e z n i  ; wir bitten die Sa
che mit uns zu beendigen, 
k é r jü k ,  in té z z e  e l az ü g y e t  
v e lü n k ; den Concurs be
endigen, a csőd ö t b e fe je z 
n i ;  die laufenden Geschäf
te beendigen, a f o ly ó  ü g y e 
k e t h e v é g e z n i ; wir hof
fen diese Angelegenheit 
schnell zu beendigen, az  
ü g y  g y o rs  befe jezésé t r e 
m é l jü k  .

Beendigung, n . befe jezés, 
e lin té z é s , be végzés.

Beennuss, n . b eh end ió .
Beere, n . b o g y ó .
Beerenfarbe, n . b o g y ó b ó l k é 

s z ü lt fe s té k .
Befähigt, a lk a lm a s ,  k é p e s ;  

k ép e s íte tt .
Befähigung, n .  képesség; k é p 

ze ttség , k é p e s íté s ; sie wer
den Ihnen die befriedi
gendsten Zeugnisse über 
meine Befähigung geben, 
k ép z e tts é g e m rő l a  le g k e d v e 
zőbb^ b iz o n y ítv á n  y ok á t f o g  - 
jc ik  Ö n n e k  s z o lg á lta tn i.

Befahren. Der heutige Ge
treidemarkt war stark be
fahren, m a sok gabné it h o z 
ta k  a  p ia c z r a ; die Bahn 
wird seit dem ersten Mai 
befahren, ezen  a  v a s ú t i  
v o n a lo n  m á ju s  e ls i je  ó ta  
já r n a k ;  a  v o n a l m á ju s  e ls e je  
óta  á t  v a n  a d va  a  f o r g a 
lo m n a k .

Befassen {s íg I i ), f o g la lk o z n i ; 
sich mit dem Incasso von 
Wechseln befassen, v á ltó k  
b eh a jtá s é iva l fo g la lk o z n i  ;  
mit derartigen Geschäften 
will ich mich nicht befas
sen , i l y  ü g y le te k k e l n e m  
a k a ro k  f o g la lk o z n i ;  i l y  \ 
ü g y le te k b e  n e m  a k a ro k  e le 
g y e d n i.

Befehl, h . p a ra n cs , r e n d e le t ; 
re n d e lé s ; u ta s ítá s ; ich 
stehe ganz zu Ihrem Be
fehle, re n d e lk e zés é re  á l lo k ;  
tessék v e le m  p a ra n c s o ln i ;  
p a r a n c s o l jo n  v e le m ;  aus
drücklicher Befehl, viUí-

VI

gos
tíís.

V. határozott utasí-

Befehlen, p a r a n c s o ln i ; be
fehlen Sie jederzeit über 
meine Dienste, p a ra n cs o l
j o n  v e le m  a k á rm ik o r  ; be
fehlen Sie über mich, nm- 
delkezzék  v e le m .

Befestigen, m e g s z i lá r d ít a n i ; 
der Markt hat sich befe
stigt, a  v á s á r  s z i lá r d u l t : 
die Preise fahren fort sich 
zu befestigen, az á ra k  
'tn in d in k á bb s z ik ír d u ln a k .

Befinden. Bichtig befinden, 
h e ly esn ek  ta lá ln i ,  h e ly e se l
n i  ; falsch befinden, íiibé is - 
7uik t a lá ln i ; die Saclie 
befindet sich ganz an
ders, egészen  7násként c ill 
a  d o lo g ; für gut befin
den , j ó n a k  lá tn i,  j ó n a k  
t a r t a n i ; für nützlich be
finden, hasz7iosnak ta r ta 
n i  ; sich in der Nothwen- 
digkeit befinden, kénysze
r ü lv e  l e n n i ;  die Waare 
befindet sich in einem 
schlechten Zustande, az  
á r ú  7'ossz á lla p o tb a n  va n  ; 
wir haben die Eechnung 
richtig befunden und Sie 
dafür belastet, a szá m lá t 
re r id b e n  ta lá ltu k  és (ön n ek  
te n iö r e  ir tu k .

Befinden, k. 1) cd la p o t, m i -  
h e 7 iU t; nach Befinden der 
Sache, a  d o lo g  m ih e iü é te  
s z e r i n t : 2) te ts zés ; bewil
ligen Sie nach Befinden 
eine Preisermassigung,íí'í- 
szése s z e r in t  ad jo7 i á r le e n 
gedést ; handeln Sie nach 
Ihrem Befinden , te g y e n  
tetszése s z e r in t.

Befindlich, ta lá lh a tó  ; er ist 
gegenwärtig in Wien be
findlich, jelenleg Bécsben 
v a n  ; jelenleg Bécsbeai t a r 
tó z k o d ik .

Befleissigen (síeli), iparkod
ni ; wir haben uns im
mer befleissigt Ihr Zu
trauen zu verdienen, 
/nindig iparkodtunk bizal- 
mcit kierdeniebii; min
dég rajta voltunk, hogy 
bizalmát kiérde7neljük;



Beflissen B e f rad itnn  gsconrtage Begeben

sich einer Arbeit befleis- 
sigen, nagy hévvel látni a 
munkához; neki feküdni a 
munkának.

Beflissen. Einer Sache be
flissen sein, valamiben fá
radozni; valaminek nekife
küdni.

Befolgen. W ir  werden Ihre 
Ordre genau befolgen, ren- 
leteit pontosan teljesíteni 
fog juk ; einen Eath befol
gen, tanácsot követni.

Befördern, 1) tovakülden ie l
szállítani, továbbítani; die 
Mehrzahl der Güter wird 
gegenwärtig durch die 
Eisenbahn befördert, az 
árúk nagyobb részét 7ua 
vasúton továbbítják; 2) elő
mozdítani, elősegíteni; es 
wird uns freuen, Ihr In 
teresse befördern zu kön
nen. örvendeni fogunk, ha 
az Ön érdekeit előmozdít
hatjuk ; 3) tovább adni, át
adni, kézhez szolgáltatni; 
belieben Sie die Inlage 
prompt zu befördern, szi
ve skedj ék a mellékletet pon
tosan kézhez szolgáltatni.

Beförderung, n. 1) elszállí
tás, tovakiUdés, továbbítás; 
2) előléptetés.

Beförderungsgebühr, n. el
szállítási illeték, elszállí
tási díj, továbbítási díj.

Beförderungskosten, elszál
lítási költség , továbbítási 
költség.

Beförderungsmittel, k. el
szállító eszköz.

Beförderungsschein , h. el
szállító'e vél, továbbító le
vél, fuvarlevél.

Beförderungsvorschlag , h. 
előléptetési javaslat.

Befrachten, megrakni, meg
terhelni ( hajót, kocsit)  ; 
das Scliífí ist mit 400 Ton
nen befracLtet, a hajó 400 
tonnával van megterhelve; 
zum Yollen befrachten, 
teljes teherrel megrakni.

B frachter, h. fuvarozó, ra
kodó.

Befrachtung, n. fuvarozta- 
tás; fuvarteher, rakomány.

Befrachtungs Courtage, n. fu 
varozási alkuszdíj.

Befrachtungsvertrag, h. fu - 
varoztatási szerződés.

Befreien, fölmenteni (vala
mi a lól) ; sich von einer 
Schuld befreien, tartozás
tól szabaduhii; Jemanden 
von einer Verbindlich
keit befreien, kötelezettség 
alól valakit felmejiteni.

Befreiung, n. (bizt.) mentes
ség, mentesítés, felszabadí
tás.

Befreiungsclausei, k. mentő
záradék, mentesítő záradék.

Befremden, k. inegütközés; 
ich kann nicht umhin 
Ihnen mein Beftemden 
über Ihr Verfahren er
kennen zu geben, nem te
hetem, hogy az Ön eljárása 
felett megütközésemet ne 
nyilvánítsam.

Befremden. Lassen Sie sich 
das nicht befremden, ne 
ütközzék meg benne; das 
befremdet mich, azon cso
dálkozom.

Befreundetes Haus , üzlet
baráti ház.

Befriedigen, kielégíteni; sei
ne Gläubiger zum Vollen 
befriedigen, hitelezőit tel
jesen kielégíteni; die E r
klärungen, die Sie uns 
geben, befriedigen völlig, 
adott magyarázatai telje
sen megnyugtatók; er ist 
nicht zu befriedigen, ő ki
elégíthetetlen.

Befriedigung, n. kielégítés; 
megnyugtatás; es gereicht 
mir zu gros-er Befriedi
gung, nagy megnyugtatá
somra szolgál; Sie sollen 
Ihre Befriedigung erhal
ten, Ön teljesen ki lesz elé
gítve.

Befriedigungsrecht, k. kielé
gítési jog.

Befugniss, n. 1) felhatalma
zás ; mein Eeisender hat 
nicht die Befugniss Gel
der einzucassiren, utazóm 
nincs pénz beszedésére fe l
hatalmazva ; utazómnak 
nincs felhatalmazása pén-
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zeket beszedni; 2) jo g ;
mit der Befugniss zum 
Eückkauf e verkaufen, vi sz- 
szavásárlási joggal eladni.

Befugt, jogosult, illetékes ; 
Sie waren hierzu nicht 
befugt, arra nem volt fe l
jogosítva.

Befund, h. 1) mibenlét; ich 
zeige Ihnen die Anlmnft 
und den Befund der Waa- 
re an, tudósítom Ónt az árú 
megérkezéséről és mibenlé
téről ; 2) M e t ; der richti
ge Befund, rendben talá
lás.

Befundaufnahme, n. lelet
fölvétel.

Befundprotokoll, k. lelet- 
jegyzőkönyv.

Befürchten,/JíTif, tartani va
lamitől ; es ist od. es steht 
zu befürchten, attól le
het tartani, hogy .. . ;  er 
hat nichts zu befürchten, 
nincs mitől tartania ; lu an 
befürchtet ein weiteres 
Sinken der Preise, tarta
nak az árak további ha
nyatlásától V. sülyedésétöl; 
attól tartanak, hogy az 
árak még jobban fognak 
sűlyedni.

Befürchtung, n. félelem, ag
godalom ; ich bin gewiss, 
dass Sie meine Befürch
tungen nicht unbegiün- 
det finden, biztos vagyok 
benne, hogy aggodalmai
mat nem találja alaptala
noknak.

Begehbar, eladható , túlad- 
adható, tovább adható; 
leicht begehbares Papier, 
könnyen tovább adható, 
könnyen eladható, kelendő 
(  érték )papir.

Begeben, 1) eladni, tovább 
adni, elárúsítani, túladni 
(  valam in); Pariser Wech
sel sind heute leicht zu 
begeben, párizsi váltókon 
ma könnyen lehet túladni; 
a, párizsi váltók ma kelen
dők; 300 Säcke Java-Caffee 
sind heute zu . . .  Gulden 
begeben worden, 300 zsák 
'-'áva káv ét ma... forintjávál



adtak e l; á) (sich) letenni^ 
lemondani (valamiről), el- 
(íllani (valamitől) ; ich 
will mich jedes Urtheils 
darüber begeben, egydta- 
Idn tartózkodom az itélet- 
monddstól ; 3) sich zur 
Eeise begeben, útra kelni, 
útnak induln i; sich zu 
Hause begeben, hazamén- 
m ; sich zu Schiff bege
ben, hajóra szdllani.

Begebung, n. (h r.) eladás; 
die Begebung besorgen, 
az eladást eszközölni; die 
bör. emässige Begebung 
der Pfandbriefe, zálogleve
lek hörzeszerü eladása.

Begebungsaufgabe, n. eladási 
megbizás; megbízás el
adásra.

Begebungscourtage, n. el
adási alkuszdij.

Begebungsnoíe, 7i. eladási 
jegyzék.

Begebungsvertrag, h. tovább- 
adási szerződés.

Begegnen, 1) Jemandem be
gegnen, találkozni valaki
vel ; einander begegnen, 
ös'ízetalálkozni; 2) Einem 
hart begegnen, keményen 
V. kíméletlenül bánni vala
kivel; 3) man muss dem 
Uebel zu begegnen su
chen, a bajjal szembe kell 
szállanunk; um seinen 
Ausstellungen zu begeg
nen , hogy kifogásainak 
elejét vegyük; 4) unsere 
Briefe haben sich begeg
net, leveleink keresztezték 
egymást; 5) wir fürchten, 
dass dem Schiffe etwas be
gegnet ist, attól tartunk, 
hogy a hajónak valami 
baja esett.

Begegnung, n. találkozás ; 
bánás; ich habe mir diese 
Begegnung von Ihnen 
nicht erwartet, nem vár
tam, hogy Ön így bánjék 
velem.

Begehr, h. kereslet, keresés; 
nach dieser Waare ist viel 
Begehr, ezt az árút nagyon 
keresik; Baumwolle ist 
ohne Begehr, a gyapotot

Begebung

Kereskedelmi szótár. I.

nem keresik, a gyapot
nak nem akad vevője; es 
herrscht ein lebhafter Be
gehr für Bankpapiere, 
bankpapirok iránt élénk a 
keresés.

Begehrt, 1) keresett ( árú), 
kedvelt; Zucker ist 
schwach begehrt, a czukor 
nem igen keresett, a czukrot 
nem igen keresik; 2) ki- 
vcint; inliegend finden Sie 
das begehrte Zeugnis ̂  
mellékelve találja a kívánt
1) izo7iyitványt.

Begierig, kiváncsi , mohó; 
das Publikum ist auf den 
nächsten Geschäftsbericht 
der Bank begierig, a közön
ség kíváncsian várja a bank 
legközelebbi üzleti jelenté
sét ; Industriepapiere wur
den heute begierig gekauft, 
iparpapirokat ma mohón 
vásái’oltak.

Beginn, h. kezdet; Beginn 
der Verhandlung, a tár
gyalás kezdete; Beginn der 
Schiffahrt, a hajózás meg- 
nyilása.

Beginnen, 1) kezdeni; er be
ginnt zu viel, sokba fog ;
2) kezdődni; die Verjäh
rung beginnt mit dem 15. 
d. M., az elévülés e hó 
15-én kezdődik; das be
ginnende Geschäftsjahr, a 
kezdődő üzletév.

Beglaubigen , hitelesíteni, 
megerősíteni; er hat es 
durch seine Unterschrift 
beglaubigt , aláirásával 
megerősítette; einen Pass 
beglaubigen, útlevelet hi
telesíteni.

Beglaubigt, hitelesített, hite
les; beglaubigte Abschrift, 
hitelesített v. hiteles máso
lat ; beglaubigte Form, hi
teles alak; beglaubigte 
Person, hiteles személy; 
beglaubigter Ort, hiteles 
hely.

Beglaubigung, n. hitelesítés.
Beglaubigungsclausel, n. hi

telesítési záradék.
Beglaubigungsschein, h. hi- 

telesitveny, bizonyító levél.

Begelirt
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Beglaubigungsschreiben, k. 
megbízó levél, meghatal
mazó levél.

Begleichen, kiegyenlíteni.
Begleichung, n. kiegyenlítés.
Begleitadresse , n. kisérő 

irat, kísérő levél.
Begleiten, kisérni.
Begleitpapier, k. kisérő ira t; 

elér Absender ist verpflich
tet den Frachtführer in 
den Besitz der erforder
lichen Begleitpapiere zu 
setzen, a feladó köteles a 

fuvarozót a szükséges kisérő 
iratokkal ellátni.

Begleitschein, h. kisérő levél, 
kisérő jegy, kisér vény.

Begleitung, n. kiséret (fuva
rozási üzletnél).

Begleitungspersonale, kisérő 
személyzet.

Begleitzettel, h. kisérő jegy
zék.

Beglückwünschen, szeren
csét kívánni, üdvözölni.

Begnügen (sich), megeléged
ni, beérni valamivel; ich 
begnüge mich mit dem, 
was Sie mir zukommen 
lassen wollen, beérem az
zal, a mit Ön nekem szánt.

Begreifen. Die Summe be
greift alle seine Ausla
gen , ebben az összegben 
összes kiadásai bennfoglal
tatnak; die Bahn ist im 
Bau begriffen , a vasút 
épülőfélben van; in der 
Fabrikation begriffen sein, 
gyártásban lenni, munká
ban lenn i; in dem er
wähnten Preise ist die 
Commission nicht begrif
fen, az emlitett árban a 
bizományi díj nem foglal
tatik.

Begreiflich, érthető, megfog
ható ; Sie werden es 
leicht begreiflich finden, 
könnyen megértheti Ön, 
hogy ..  . ;  Einem etwas 
begreiflich machen, vala
kivel valamit megértetni; 
das ist eine begreifliche 
Sache, ez könnyen érthető 
dolog.

Begriff, h. 1) Im  Begriff sein

B egriff



Begründen B  e gntachtnng Behelf

od. stehen, készülni; ké
szülőben lenni  ,  akarni ; 
ich war eben im Begrifí 
Ihnen zu schreiben, é-pen 
írn i akartam Önnek; 2 )  f a .  
m. Vorstellung) fogalom ; 
er hat keinen Begriff von 
der Sache, nincs fogalma 
a dologról;  nach meinen 
Begi-iffen verdienen Sie 
nichts dabei, nézetem sze
rint semmit sem 7iyer ezen 
V. nincs semmi haszna e 
inellett.

Begründen ,  alapítani, in 
dokolni : die Vorzüglich
keit des Fabrikats hat 
dessen guten Kuf begrün
det, a gyártmány jelessége 
megalapította jó  hírnevét; 
er vermag seine Behaup
tungen nicht zu begrün
den, állításait nem tudja 
okokkal támogatni, állítá
sait nem tudja indokolni v. 
megokolni.

Begünstigen, kedvezményben 
részesíteni; Jemanden mit 
Aufträgen begünstigen, 
valakinek 'megbízásokkal 
kedvezni;  von der Bank 
begünstigte Gesellschaf
ten, a banktól kedvezmé
nyezett társaságok;  alle 
seine Unternehmungen 
sind vom Glücke begün
stigt ,  minden vállalatát 
szerencse kíséri, minden 
vállalatában szerencse szol
gált neki.

Begünstigung ,  n. kedvez
mény, pártolás;  unter Be
günstigung der Kegierung, 
a kormány pártolása mel
lett ;  Begünstigung der 
Ausfuhr, kiviteli kedvez
mény ; Begünstigung der 
Priorität , béli ked
vezmény;  keiner unserer 
Concurrenten kann Ihnen 
diese Begünstigung zu 
Theil werden lassen, vei'- 
senytársaink közül egyik 
sem. képes Önnek ily  ked
vezményt ny'áj tani.

Begutachten, véleményezni, 
véleményt adni;  der Aus
schuss hat dieses Verfah

ren begutachtet, a választ
mány véleményt mondott az 
eljárásról.

Begutachtung, n. véleménye
zés, véleményadás; dieser 
Streitfall ist der Begut
achtung des Herrn N. un
terworfen Worden, e vitás 
esetet N . úr véleményezése 
alá bocsátották.

Begütert, vagyonos.
Behaftet, terhelt; er ist mit 

Schulden behaftet, adós
ságokba merült, adósságok
kal terhelt, tele van adós
sággal ; das Haus ist mit 
Schulden behaftet, a ház 
adósságokkal van terhelve, 
a házat adósságok terhelik.

Behalten, 1) megtartani, ma
gánál ta rtani; die mir als 
Muster gesendeten zwei 
Stück Tafí'et werde ich be
halten, a mutatóba (mus
trába) küldött két darab 
tafotát megtai'tom; 2) diese 
Waare behält immer ih
ren W  eifh.,e7inek az ái'únak 
értéke mindég megmarad v. 
ez az árú 7nindég megtai'tja 
értékét;  ich behalte bei 
diesem Geschäfte nichts 
übrig, ennél az ügyletnél 
semmim sem marad;  3) wir 
werden dies im Auge be
halten, szemmel fogjuk tar
tani , tekintettel leszünk 
erre.

Behälter, h. tartó, tartály.
Behältniss, k. tartó, tartály: 

fiók.
Behandeln , 1) kialkudni; 

suchen Sie den Cafíee 
möglichst billig zu behan
deln, igyekezzék a kávét le
hető olcsón kialkudni; 2 )  
tárgyalni;  einen Gegen
stand behandeln, tárgyal
ni valamit;  3) bán7ii vala
mivel, kezelni;  der Wein 
muss gut behandelt wer
den, a bort jó l kell kezelni; 
besonders zu behandelnde 
Artikel ,  különös elbánás 
alá eső czikkek.

Behändigen ,  kézhez adni, 
kézhez szolgáltatni, kézbe
síteni.
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Behändigung. n. kézbesítés, 
kézhez szolgáltatás.

Behandlung, n. bá7iásmód, 
kezelés ;  ich kann Ihre Be
handlung dieser Angele
genheit nicht billigen, nem 
helyeselhetem ez ügyben 
való eljárását, nem helye
selhetem eljárását ez ügy
ben ; bői aufmerksamer 
Behandlung der Güter 
würde dies nicht vorgefal
len sein, az árúk gondos 
kezelése mellett ez meg nem 
történhetett vobia;  zoll
amtliche Behandlung^ 
vámkezelés, vámügyi keze
lés.

Behandlungsmethode ,  n. 
(vám) kezelési mód.

Behänge, 7i. 1) aggatnumy ; 
2 )  csili álfa gg ők.

Beharren (auf Etwas), ra- 
gaszkod7ii (valamihez); ich 
hofíe. Sie werden nicht 
auf Ihrer Forderung be
harren, remélem, 7iem fog 
ragaszkod7ii követeléséhez ; 
ich beharre auf meiner 
Forderung, el nem állok 
követelésemtől.

Beharrlich, tai'tós, éillandó; 
die beharrliche Festigkeit 
der Preise, az éirak tartós 
szilárdsága.

Behaupten, állítani  (sich) :  
magút fenntartani;  die 
Preise behaupten sich, az 
á7'ak tartják magukat; das 
Haus wird aller Anstren
gungen ungeachtet sich 
nicht behaupten können, 
dz a ház ininden erőfeszí
tése daczára sem fogja ma
gát fenntarthatni.

Behauptung, n. állítás.
Beheben, 1) fölvenni;  eine 

Summe beheben, egy Ösz- 
szeget fö lvenni;  2 )  meg
szüntetni ;  eine Schwie
rigkeit beheben, nehézsé
get megszüntet7ii.

Behebungsort ,  h. felvételi 
hely.

Beheif, h. bizonyíték, segéd
eszköz ;  dies dient uns als 
Behelf ,  ez segédeszközül 
szolgál nekünk.



Behelfen Beibehalten Beiliegen

Behelfen (sich), segíteni ma
gán ; behelfen Sie sich 
so gut, als Sie können, 
segítsen magán ú g y , a 
hogy tud; sich mit et
was behelfen, valahogy el
lenni valamivel; sich küm
merlich behelfen, tengőd
ni, elnyomorogrii.

Behelligen, terhére lenni va
lakinek, alkalmatlankodni, 
zaklatni; ich w ill Sie hie- 
mit nicht länger behelli
gen, nem akarok ezzel Ön
nek tovább alkalmatlan
kodni.

Beherrschen, uralkodni; or
dinäre Sorten beherr
schen noQh immer den 
M arkt, közönséges fajta  
árúk uralkodnak még íiiin- 
dig a piaczon.

Beherzigen, szivére venni; 
szivén hordani, gondoskod
ni valam iről; Jemandes 
Interesse beherzigen, va- 
laki7iek érdekét szivén hor
dani.

Behilflich sein, l. Behülflich 
sein.

Behörde, n. hatóság.
Behuf. Zu diesem Behufe, e 

végi'e; behufs weiterer 
Auskunft, további értesü
lés végett; behufs dessen, 
ennek kedvéért.

Behülflich sein, segitségére 
V. segítségül lenni.

Behutsam, ovatos; óvatosan; 
ich werde von Ihren M it
theilungen behutsamen 
Gebrauch machen, az Ön 
közléseit óvatosan fogom 
felhas Zilálni; dieser Kunde 
will behutsam behandelt 
sein, ezzel a vevővel csín
já n  kell bánni.

Behutsamkeit, n. óvatosság.
Bei. Bei Empfang dieses, e 

sorok vételével; bei diesen 
hohen Preisen ist Nie
mand geneigt zu kaufen, 
ily  nagy árak mellett senki 
sem hajlandó vásárolni; 
ekkora árakon senki se 
hajlik a vásárra; ..das 
steht bei Ihnen, Önön 
é l i ; bei meiner Ehre, be

csületemre ; ich bin nicht 
bei Cassa, pénz nélkül va
gyok ; bei Einem Heller 
hezahleii, utolsó fillérig k i
fizetni ; einen beim W ort 
nehmen, szaván fogni va
la k it; bei Seite bringen, 
félretakaritani; mellőzni ; 
elsikkasztani.

Beibehalten, megtartani; 
die Gesellschaftsfirma bei
behalten, a társaság czé- 
gét tovább is megtartani.

Beibringen, felhozni; er 
konnte keine Beweise für 
seine Behauptungen bei- 
bringen, állításai mellett 
nem tudott bizonyítékokat 
felhozni; állításait nem 
tudta be bizonyítani.

Beibuch, k. mellékkönyv, el
lenőrző könyv.

Beiderseitig, mindkét rész
ről, kölcsönös; der Vor
theil muss beiderseitig 
sein, az előnynek kölcsö
nösnek kell lenn i; unsere 
beiderseitigen Freunde, 
közös barátaink.

Beifall, h. tetszés; ich hoffe, 
dass diese Sendung Ihren 
Beifall finden wird, re
ményiem , hogy e külde
mény megnyeri tetszését.

Beifolgend, mellékelt; mel
lékelve.

Beifracht, n. 1) mellékteher, 
mellékfavar; 2) (a. m.
Beilast), matrózcsomag.

Beifügen , mellékelni; Ihr 
Circular nebst dem ihm 
beigefügten Schreiben ist 
m ir zugekommen, körle
vele a mellékelt levéllel 
együtt hozzám érkezett; 
beigefügt finden Sie, 7nel- 
lékelve taláJja^  ̂Ön, idecsa
tolva találja Ön.

Beigeben, inellé adni, csatol
n i; dem Frachtbriefe muss 
eine Zolldeclaration bei
gegeben werden, a fuvar
levélhez vámnyi I a tkozatot 
kell csatolni.

Beigebogen, ineVékelt, csa
tolt ; mellékelve, idecsa
tolva.

Beigehend, ide zárt, ide csá

b i

to lt; ide zárva, ide csatol
va, ide mellékelve.

Beikommen, 1) felérni ; die 
'Qualität dieser Sendung 
kommt jener der ersten 
bei weitem nicht bei, e 
küldemény minősége egy- 
átalán nem ér fel az előb
biével ; 2) aus beikom
mendem Auszug, a mel
lékelt kivojiatból; 3) es 
kommt mir nicht bei, das 
zu behaupten, eszembe se 
ju t  azt á llítan i; lass dir 
das nicht beikommen, 
arra ne is gondolj.

Beil, k. szekei'cze, bárd.
Beiladung, n. mellékteher, 

csatolmány.
Beilage, n. melléklet.
Beilagenbuch, k. mellékletek 

könyve.
Beilast, h. ( a. m. Freige

päck) szabad súly, szabad 
podgyász; matrúzcsomag, 
mah'ózbatyú.

Beiläufer, h. (b r.) zug alkusz.
Beiläufig, 1) körülbelől; bei

läufig 100 Gulden, körül
belől száz fo r in t ; 2) inellé- 
kesen; beiläufig bemerke 
ich Ihnen, mellékesen meg
jegyzem Önnek.

Beilbrief, h. (haj.), hajóács- 
levél, hajószerzési okirat.

Beilegen, 1) mellékehii; ich 
lege Ihnen die Muster bei, 
melléklem a mustrákat; 2) 
tulajdonítani; den Hand
lungsbüchern einen hal
ben Beweis beilegen, a ke- 
7'eskedöi könyveknek nem 
teljes bizonyító erőt tulaj
donítani; 3) barátságosan 
elintézni, kíegyenliteni ; 
eine Sache gütlich beile
gen, valamit kiegyenliteni ;
4) kikötni; das Schiff hat 
beigelegt, a hajó kikötött.

Beilegung, n. elintézés; nach 
Beilegung des Streites 
können wir unsere Ver
bindung mit diesem Hause 
wieder erneuern, a viszály 
elintézése után megujithai- 
juk összeköttetéseinket ezzel 
a házzal.

Beiliegen, mellékelve lenn i;
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Beiliegend Beisein Bekennen

die Coupons lagen Ihrem 
Briefe nicht bei, a szelvé
nyek nem voltak leveléhez 
mellékelve.

Beiliegend, mellékelt; mellé
kelve.

Beimessen, tulajdonítani; 
wenn man diesen Gerüch
ten Glauben beimessen 
kann, ha hitelt adhatni 
ezeknek a Miieknek.

Bein, k. csont.
Beinarbeit, n. csontmunka.
Beinern, csont-, csontból való; 

beinerne Knöpfe, csont- 
gombok.

Beinmasse n. csontpép.
Beinmebl, k. csontliszt.
Beinote, n. ideiglenes jegy^ 

ideiglenes számla.
Beimvaare, n. csontárú.
Beinwellwurzel, n. nadálytö.
Beipack, h. mellékteher; 

Senden Sie mir das Collo 
als Beipack, küldje a cso
magot. mint mellékterhet.

Beipacken, hozzácsomagol
ni, hozzápakolni, mellérak
ni; wir haben noch einige 
Stücke Seidenzeug beige
packt, még nehány darab 
selymet hozzácsomagoltunk 
V. mellékeltünk.

Beipackung, n. hozzácsoma- 
golcís.

Bei Pfennig und He ler be
zahlen, utolsó fillérig  meg
fizetni.

Beipíiicbten, hozzájárulni; 
Sie werden meiner Mei
nung beipíiicbten, vélemé
nyemben osztozni fog v. 
hozzá fog jéirulni vélemé
nyemhez.

Beiscbiessen. W ir haben 
ein Beträchtliches zu die
ser Unternehmung beige
schossen, jelentékeny ösz- 
szeggel járultunk e válla
lathoz.

Beischlag, h. hamis pénz.
Beischliessen, mellékelni, 

hozzácsatolni.
Beischluss, h. melléklet, csa

tolmány; unter Beisehluss 
Ihres Kechnungsauszugs, 
számlakivonatát mellékel-

Beisein, k. je len lé t; im Bei
sein des Notars, a közjegy
ző előtt; im Beisein von 
drei Zeugen, három tanú 
jelenlétében, három tanú 
előtt.

Beisetzen. Die Preise bei
setzen, az árakat kitenni; 
die beigesetzten Preise, a 
kitett árak; alle Segel bei
setzen, minden vitorlát ki
bontani.

Beispringen, segíteni, segít
ségére sietni.

Beistand, h. segély, segede
lem , segítség; Beistand 
leisten, segítséget nyújta
ni, segítségére lenni, segé
lyezni.

Beistehen, segíteni, segítségül 
lenni; wir bitten ihm mit 
Rath und That beizuste
hen, kérjük, hogy tanács
csal és tettel segítségére le- 
gyen.

Beisteuer, n. 1.) hozzájárulás; 
2) pótadó.

Beisteuern, adózni, pénzzel 
hozzá já ru ln i (valamely 
vállalathoz),

Beistück, k. ráadás, adalék, 
mellék darab.

Beisszange, n. harapófogó.
Beitrag, h. hozzájcirulás, já 

rulék ; die eingezahlten 
Beiträge betragen fl. 250 
für die Actie, a befizetett 
j  árulék ok rész v ényenk én t 
250 forintot tesznek; Bei
trag* liefern, hozzájárulni.

Beitragen, hozzájárulni; es 
wird uns freuen zur Be
förderung Ihres Interesses 
beitragen zu können, örül
ni fogunk, ha az Ön érde
keit előmozdíthatjuk v. elő
segíthetjük.

Beitragpflichtiges Kapital, 
járulékköteles t ke.

Beitragszahlung, n. tagsági 
díj fizetése, járulékfizetés.

Beitreiben, behajtani; bei- 
treiben eine Schuld, adós
ságot behajtani.

Beitreibung, n. behajtás.
Beitreten, hozzájárulni, csat

lakozni; beitreten einer 
Meinung , véleményhez

52

csatlakozni; beitreten dem 
Weltpostvereine, a világ- 
postaegyletbe belépni; zii 
einem Vergleiche beitre
ten, hozzájárulni az egyes
sé ghez.

Beitritt, h. hozzájárulás, csat
lakozás.

Beitrittsurkunde, n. csatla
kozási okirat.

Bei Verfall, lejáratkor.
Beiwohnen, jelen lenn i; ich 

hitte S ie , einen Ihrer 
Leute dem Verpacken bei- 
wöhnen zu lassen, kérem, 
intézkedjék, hogy egy em
bere a GsomagoUisnál jiden 
légijén.

l^eize,n.pácz, étetőiúg; csáva.
Bejahenden Falls, helyeslés 

esetében, igenlés esetében.
Bekannt, ismert, ismere

tes; allgemein bekannt, 
köztudom ású; bekannt
sein , ismeretesnek lenni; 
er ist als rechtschaffe
ner Kaufmann bekannt, 
becsületes kereskedőnek is
merik ; es ist bekannt, 
tudvalevő dolog; bekannt 
machen , közzé tenni, 
közhirré tenni , kihirdet
n i ; sieh mit etwas be
kannt machen, valamivel 
megismerkedni; belíannt 
werden, kitudódni; er ist 
mit der Angelegenheit- 
vollständig bekannt, telje
sen ismeri az ügyet; mit 
der Sprache eines Landen 
genau bekannt sein, vala
mely ország nyelvében já r 
tasnak lenni.

Bekanntmachung, n, közzé
tétel, hirdetés.

Bekanntschaft, n. ismeretség,, 
összeköttetés; ich habe kei
ne Bekanntschaft auf die
sem Platze, e helyen sem
min emü összeköttetésem
sincs.

Bekennen, elismerni; ich be
kenne von Herrn N. die 
Summe von 100 Gulden 
empfangen zu haben, elis
merem, hogy N. urtól 100 
forintnyi összeget kaptam ;
( a.m. bescheinigen) ich be-



kenne m id i zum Em- 
jifange Ihres Briefes, levele 
vételét elismerem.

Beklagen , 1) panaszolni:
sich beklagen, panaszkod
ni ; 2) fá jla ln i; einen Ver
lust beklagen, veszteséget 
fá jlalni.

Beklagter, h. alperes.
Bekleiden, felruházni, fe l

hatalmazni , valakit meg
hatalmazni ; eine Stelle 
bekleiden , hivatalt visel
ni ; mit V^ollmacht beklei
den, meghatalmazni, felha
talmazni.

Beklommen , elfogult, le
hangolt ; die Börse zeig
te heute eine beklommene 
Stimmung, a börze (tőzs
de) 7)1 a lehangoltnak 7nu- 
tatkozott.

Bekommen, kapni, nyerni; 
Sie bekommen noch hirn- 
dert Gulden von mir, Ön
nek niég ̂ száz forintja já r  
tőlem , Ön még száz fo 
rintot kap tőlem ; dieser 
Artikel ist hier nirgends 
zu bekommen, e czilik itt 
sehol sem kapható; ich 
habe blos mein ausgeleg
tes Geld dafür wieder be
kommen, csak ráfordított 
pénzemet kaptam vissza.

Bekräftigen, megerösiteni, 
hitelesiteni.

Bekräftigung, n. megerősí
tés; zur Bekräftigung des
sen wir Gegenwärtiges un
terzeichnet haben, a mi
nek megerősítésére a jelen 
szerződést aláírtuk.

Bekümmern (sich), bánkód
ni, aggódni valamin , tö
rődni valamivel; er be
kümmert .sich um alles, 
nur nicht um seine eige
ne Angelegenheiten, rnin- 
dennel törődik, csak saját 
dolgaival nem; wir be
kümmern uns nicht da
rum, nem törődünk vele, 
semmi gondunk reá.

Beladen, megrakni, megter
helni ; zwei Schiffe waren 
mit Roggen beladen, két 
hajó rozszsal volt megrak-

Beklagen

va ; beladen Sie sich un
ter diesen Umständen 
nicht mit noch mehr Waa- 
ren, e körülmények között 
ne terhelje meg magát még 
több ái'úval, ily körülmé
nyek közt ne szaporítsa 
áru it; mit Schulden be
laden sein, adósságokkal 
jnegtei'h el ve le n 7ii.

Beladung, n. teher, fuvar- 
teher.

Belang, h. jelentőség, fontos
ság ; von grossem Belan
ge, nagy jelentőségű, jelen
tős; es sind keine Ge- 
schäf e von Belang ge
macht worden, nem köttet
tek jelentékeny ügyletek ; 
der Gegenstand ist von 
geringem Belange, e tárgy 
csekély fontosságú.

Belangen, 1) bepanaszolni, 
beperelni, törvény elé idéz
ni ; ich werde Sie vor Ge
richt belangen, be fogom 
Önt perelni, törvény elébe 
fogom Önt idézni; 2) was 
mich belangt, a mi engem 
illet.

Belanglos, jelentéktelen, je 
lentőség nélkwi.

BelangTeich, nagy jelentősé- 
gü, jelentős.

Belangung, n. perbefogás, 
törvénybeidézés.

Belasten, 1) tei'hül Írni, tei'- 
hére ii'ni, adósítani; wir 
haben Sie für diesen Be
trag belastet, ez összeg ere
jé ig  megterheltük v. adósi- 
toituk Ö nt; 2) megtei'helni; 
mit Nachnahme belasten, 
ntárwétellel megterhehii ; 
mit Porto belasten, vitel- 
díjjal me gteidielni; 3) meg
rakni (kocsit).

Belastend, terhelő.
Belästigen, terhelni, tei'hére 

lenni; ich will Sie nicht 
belästigen, nem akarok ter
hére lenni, nem akarok Ön- 
71 e k al kai m atlan kodni.

Belastung, n.l)te7dielés,meg- 
tei'helés; 2) teher, rako-
7)id?iy.

Belastungsnummer, n. ter
helő kamatszám.

Beladung
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Belastungszinsen, í̂ r/iíZő/üíí- 
niaiok.

Belastungszeuge, h. terhelő 
taiiú.

Belauf, h. összeg; inliegend 
die Verkaufsrechnung im 
Belaufe von 100 Gulden, 
mellékelve veszi Ön az el
adási szánilát 100 forint 
értjé ig ; mellékelve veszi 
Ön a 100 foiüntra nigó el
adási szá)nlát; diese 1200 
Ducaten machen den Be
lauf des Nettoerlöses aus, 
ez az 1200 darab arany ké
pezi V. teszi a tiszta bevétel 
összegét.

Belaufen (sich),/óV.wen'ni/der 
Banquerotte soll sich auf 
2 Millionen belaufen, a 
bukás állité)lag 2 7niUióra 
7mg, V. 2 milliót tesz; auf 
wie hoch beläuft sich 
Ihre Forderung? mennyi
re megy követelése ? 7neny- 
nyire 7'úg követelése í

Beleben, élénkíteni, élénkké 
tenni; um das Geschäft 
zu beleben, hogy az üzletet 
felélémkítsük; die Börse 
hat sich wieder belebt, a 
börze (tőzsde) újból meg
élénkült.

Belebt, élénk ; unsere Börse 
Avar heute sehr belebt, 
bö7'zénk (tőzsdénk) ma igen 
élénk volt.

Beleg, h. bizonijiték; zum 
Beleg dafür, igazolásul; 
Belege beibringen od. lie
fern, bizonyítékokat hozni 

fel.
Belegen, 1) vetni, te7'helni; 

eineWaare mit einemEin- 
gangszolle belegen, éirúra 
behozatali vámot vetni, 
ánít behozatali vámmal 
megterhelni; 2) bizonyíta
n i; Ausgaben durch Quit
tungen belegen, a kiadá
sokat 7iyugtákkal bizonyí
ta n i; 3) einen Platz im 
Theater belegen, el
foglalni V. lefoglalni a 
színházban; 4) mit Be
schlag belegen, zár alá 
helyezni, lefoglalni.

Belelmbar, kölcsönképes, elő-

Belelm bar



Belehnen B  emächtigen Benehmen

le()kepes; belehnbare 
Werthpapiere , kölcsönke- 
pes értékpapírok.

Belehnen, kölcsönözni; die 
Bank belehnt die W erth
papiere, a bank értékpapí
rokra kölcsönöz V. köl
csönt ad.

Belehn er, h. kölcsönöző^ köl
csön adó.

Belehnter, h. kölcsönvevő.
Belehnung, n. kölcsönnyúj

táŝ  előlegnyújtás.
Belenchtiingsmittel, k. vilá

gító szer.
Belieben , tetszeni , szíves

kedni; belieben Sie mir 
einige Zeilen zu schrei
ben , szíveskedjék nekem 
néhány sort írn i;  es hat 
ihm beliebt, die Waare 
znrückziiweisen, tetszett 
neki az árút visszautasí
tani.

Belieben, k. tetszéŝ  kedv; 
ich stelle die Höhe des 
Credits in Ihr Belieben, 

hitelösszeg nagyságát az 
Ón tetszésére hízom; es 
steht ganz in Ihrem Be
lieben, egészen az Ön tet
szésétől jü g g ; nach Belie
ben, tetszés szerint.

Beliebig, tetszés szerinti; zie
hen Sie auf mich in belie
biger Sicht, intéz vényezzen 
reám tetszés szerinti látra; 
machen Sie von dieser 
Auskunft beliebigen Ge
brauch, használja fel ezt az 
értesítést tetszés szerint; E f
fecten in Abschnitten von 
beliebiger Grösse, érték- 
papirok tetszés szerinti da
rabokban.

Beliebt, kedvelt; ein belieb
ter Artikel, kedvelt czikk, 
keresett czikk; die rohe 
Baumwolle ist beliebter 
geworden, a nyers gyapot 
kedveltebbé lett.

Beliebtheit, n. kedveltségi 
kedvesség; der Artikel er
freut sich grosser Beliebt
heit, a czikk nagyon ked
velt; a czikk nagy kedvelt- 
ségnek örvend.

B el ohn e n, megj u ta lm azni.

Bemächtigen (sich). Eine Pa
nik hat sich unserer Börse 
bemächtigt, vakrémület 
(pánik) fogta el a. börzét 
( tőzsdét).

Bemäkeln, hibáztatni, becs
mérelni.

Bemängeln, kifogásolni; die 
Qualität einer Waare be
mängeln, az árú minőségét 
kifogásolni, hiányolni v. 
hibitolni.

Bemängelung, n. kifogáso
lás.

Bemängelungsklage, n. kifo
gásolási kereset.

Bemänteln , elpalástolni; 
seinZahlungsunvermögen 
bemänteln, fizetésképtelen
ségét elpalástolni.

Bemerken, észrevenni ; meg
jegyezni ; wir bemerken 
mit Bedauern, dass . . ,  ., 
sajnálattal veszszük észre, 
hogy . . . .  , sajnálattal je 
gyezzük meg, hogy . . . . ;  
erlauben Sie mir Ihnen 
zu bemerken, engedje meg
jegyeznem ; belieben Sie 
sich dies zu bemerken, 
tessék megjegyezni v. gon
dolára venni; etwas übel 
bemerken , valamit rossz 
néven venni; eine Tendenz 
zum Steigen war nicht zu 
hemerkeii, emelkedő irány
zat nem volt észrevehető; 
wie oben bemerkt, mint 
föntebb jelezve volt; ich 
habe m ir Ihre Tratten 
gehörig bemerkt, intéz vé
nyeit kellő figyelembe vet
tem, intézvényeit kellő fö l
jegyzésbe vettem.

Bemerkenswerth, figyelemre 
méltó, megjegyzésre méltó.

Bemerklich, észrevehető; die 
Kauflust hat sich hier 
sehr bemerklich gemacht, 
a vásárlási kedv itt igen 
érezhetővé le tt; ich habe 
ihm bemerklich gemacht, 
figyelmeztettem őt ( vala
mire) .

Bemerkung, n. megjegyzés, 
észre vétel; belieben Sie 
uns Ilire Bemerkungen 
darüber mitzutheilen, szi-
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veskedjék e tárgyról észre
vételeit velünk közölni.

Bemittelt, tehetős, vagyonos,, 
jómódú.

Bemühen, 1) fárasztani; ich 
möchte Sie nicht mit die
ser Angelegenheit bemü
hen, nem akarnám ez ügy
gyei f  árasztani ; 2) (sieh),. 
igyekezni, iparkodni, ftira- 
dozni, törekedni, rajta len
n i ; wir werden uns be
stens bemühen dies zu 
Ihrer Zufriedenheit aus
zuführen, minden módon 
azon leszünk, hogy azt az 
On megelégedsére v. kivá- 
natához képest intézzük e l;  
er ist sehr um Aufträge 
bemüht, nagyon já r  a 
megrendelések után.

Bemühung, n. féiradozás,, 
igyekezet; meine Bemü
hung war vergeblich, hiá
ba volt minden fáradozá
som V. igyekezetem.

Ben achr i(diti gén, ti (dós íta n i , 
értesíteni; belieben Sie 
mich vom Empfange der 
Sendung zu benachrich
tigen, szíveskedjék engem 
a küldemény vételéről ér
tesíteni.

Benachrichtigung, n. tudósí
tás, értesítés; dies zu Ihrer 
Benachrichtigung, S.20ÍÍ/ÚZ- 
jon  ez értesitéseül.

Benachrichtigungsschrei
ben, k. tudósitó levél.

Ben achthe iligen, károsítani, 
megkárosítani, kárt okoz
ni ; die Gläubiger ben ach
theiligen , a hitelezőket 
megkárosítani v. megrövi
díteni.

Benachtheiligung, n. káro
sítás.

Benda, kereskedelmi mérték 
Guineában — 6 á 'll gr.

Beneficium , k. jogkedvez
mény.

Benannt, említett, nevezett, 
felsorolt; die im Tarif 
benannten Artikel, a ta
rifában felsorolt czikkek.

Benehmen. 1) Ich muss Ih
nen den Irrthum beneh
men, el keil oszlatnom téve-



Seuennen Beobachten Berechtigen

dését; diese Nachricliten 
benelimen m ir alle Hoff
nung, e liirek minden re
ményemtől megfosztanak; 
2) (sich) viselkedni; sieh 
gut od. schlecht beneh- 
rnen, magát jó l v. rosszul 
viselni; sich m it Jeman
den benehmen, egyezkedni 
valakivel; wir haben uns 
noch wegen der Spesen 
7A1 benehmen, még egyez
kednünk kell a, költségek 
iránt, még meg kell álla
podnunk a költségek tekin
tetében.

Benennen, n e v e z n i, m eg n e 
v e z n i ; Zeit und Őrt be
nennen, id ő t  és h e ly e t  m eg 
j e l ö l n i  V. h a tá ro z n i.

Benennung, n. megnevezés ; 
unter der Benennung der 
Zinsen, a kamatok kijelö
lése mellett.

Benöthigt sein, rászorulni 
valamire; wenn Herr N. 
während seines Aufent
haltes bei Ihnen einiges 
Geldes benöthigt sein 
sollte, ha N. úr Önöknél 
tartózkodása alatt némiké- 
pen megszorulna pénz dol
gában; ha N . úrnak Önök
nél tartózkodása alatt egy 
kis pénzre volna szüksége; 
wir sind dessen sehr be
nöthigt, nagy szükségünk 
van a rra ; nagyon rászo
rultunk.

Benutzen, benützen, hasz- 
7iálni, hasznára fordítani, 
élni valamivel; die Ver
mittelung Jemandes be
nützen, valakinek közben
járását felhasználni; eine 
Gelegenheit benützen, él
n i az alkalommal.

Benutzung, n. fe lh a s z n á lá s ;  
unter Benutzung Ihres 
gefälligen Erbietens, sz i
ves a já n la tá t  fe lh a s z n á lv a  
v . ig é n y b e v é v e  ; Depot zur 
Benutzung ( b r . j ,  fe lh a s z 
n á lh a tó  le té t,  h a s zn á ra  f o r 
d íth a tó  le té t.

Benzin, benzin ( folyadék a 
kőszén-kátrányból).

Benzoeharz, k.benzoegyanta.

Beobachten, f ig y e le m b e  v e n 
n i ,  t e l je s í te n i ; seine Schul
digkeit beobachten, k ö te 
lességének  e le g e t te n n i,  k ö 
te lességét t e l je s í t e n i ;  die 
gesetzlichen Formalitäten 
beobachten, a  tö rv é n y e s  
a la k is á g o k a t szem m el t a r 
ta n i ,  a  tö rvé n y es  a la k is á 
g o k ra  k e l lő  f ig y e le m m e l  
le n n i .

Beobachtung, n. m e g fig y e 
lés , sz e m m e lta r tá s , m e g -  
i íg y e lé s ; unter Beobach
tung der gesetzlichen 
Förmlichkeiten, a tö r v é 
nyes a la k is á g o k  f ig y e le m 
b e v é te lé v e l ; wir haben 
diese Beobachtung schon 
früher gemacht, a z t m á r  
e lőb b  is  ész le ltü k .

Beordern, r e n d e ln i  ;  der von j 
Ihnen beorderte Verkauf 
der Waare, az á n in a k  Ö n  
r e n d e lt e  v . Ö n  á lta l  m e g 
r e n d e lt  e la d á s a ; wir ha
ben die Waare hieher be
ordert, az á r ú t  id e  r e n 
d e ltü k  ; die Herren N. N. 
sind von uns beordert. 
Ihnen den Betrag aus
zuzahlen , N. N. u ra k a t  
u ta s íto t tu k  V. m e g b íz tu k , 
h o g y  az összeget Ö n n e k  k i 
fizessék.

Bepacken, m e g ra k n i, m e g 
t e r h e ln i .

Bequem, a lk a lm a s ; wenn 
Ihnen Rimessen beque
mer sein sollten, h a  Ön
n e k  k ü ld v é n y e k  a lk a lm a 
sabbak len n én e k  ;  die Pro
duction kann bequem sol
che Höhe erreichen, a  
te rm e lé s  k ö n n y e n  o ly  f o k o t  
é rh e t  e l ;  wenn es Ihnen 
bequem ist, h a  ín y é re  v a n ;  
h a  ú g y  te ts z ik .

Bequemlichkeit. W ir über
lassen es ganz Ihrer Be
quemlichkeit, egészen k é 
n y é re  V. tetszésére b íz z u k  ;  
zur Bequemlichkeit der 
Zinsenerhebung, a  k a m a t-  
b eh a jtá s  m e g k ö n n y íté s é re .

Berberitzbeere, n . b o rb o ly a 
b o g y ó . [k é re g .

Berberitzrinde, n. borbolya-
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Berberitzwurzel, n. borbo
ly agy ökér.

Berechnen, számítani; zum 
billigsten Preise berech
nen, a legolcsóbb áron szá
mítani ; wir berechnen 
nur unsere Provi'^ion, csak 
az üzleti dijt veszszük szá
mításba; csak az üzleti dijt 
számítjuk; der Artikel ist 
zu hoch berechnet, a czikk 
ára nagyon magasra van 
téve; eine wohlberechnete 
Unternehmung, jó l kiszá
mított vállalat; wir haben 
uns vollständig mit ein
ander berechnet, teljesen 
leszámoltunk egymással; 
beiläufig berechnen, hoz
závetőleg felszámítani; hoz- 
záivetni.

Berechnung, n. számítás, fe l
számítás, kiszámítás ; an
bei Berechnung meiner 
Spesen, mellékelve költsé
geim felszániitéisa; unter 
Berechnung von Ŝ /c Dis- 
cont, három százalék leszá- 
mitolásával; dieses Unter
nehmen entzieht sich je
der Berechnung, e válla
lat eredménye kiszámít- 
hatlan; alle meine Be
rechnungen sind zu Bo
den gefallen, minden szá
mításom V. tér véig etésem 
füstbe ment, zátonyra ju 
tott ; ein solcher Ausgang 
lag ausser aller Berech
nung, ily  eredményre szá
mítani sehogy sem lehetett; 
der Erfolg spottet jeder 
Berechnung, az eredmény 
minden kiszámításon kívül 
esik.

Berechtigen, feljogosítani, 
jogot adni valamire; zehn 
Actien berechtigen zu 
einer Stimme, tiz részvény< 
egy szavazatra jogo.sít; 
nichts berechtigt Sie zu 
solchem Verfahren mir 
gegenüber, semmi sem jo 
gosítja fel Önt ilyen eljá
rásra velem szemben; er ist 
berechtigt Entschädigung 
zu fordern, joga van kár
pótlást követelni, a kárpát-



Berechtigter Bereithaltnng Berichtigen

kist joggal követelheti; be
rechtigte Ansprüche, jo 
gosult igények.

Berechtigter, h. jogosult.
Berechtigung, 7 1. jogosuU- 

scig; der Hinterlegungs
schein dient als Berech
tigung zur Erhebung der 
Zinsen, a letéti nyugta 
igazolványul szolgál a ka
mat felvéielé7'e,

Bereden, 1) rábeszélni; wir 
wollen Sie hiezu nicht 
bereden, nem akarjuk erre 
rábeszélni; 2) megbeszélni; 
wir müssten uns mit Ih 
nen über diese Ange
legenheit bereden , meg 
kell Önnel beszélnünk ezt 
az ügyet.

Bereich, li. hatáskör; <’as 
gehört nicht in den Be
reich meiner Geschäfte, 
ez 7iem tartozik ügyleteim 
körébe; es liegt ausser 
dem Bereiche der Mög
lichkeit, ez a lehetőség kö
rén t III esik.

Bereichern (sich), gazdagod
ni , meggazdagodni, meg
szedni magát, megtollasod- 
7ii, meglépesedni; er hat 
sich im Weinhandel sehr 
bereichert,« borkereskedés
ben jó l megszedte magát.

Bereicherungsklage, 7 1. gaz- 
dagodási kereset.

Bereisen, beutazni, megutaz
ni ; die Messen bereisen, 
vásárokra járn i.

Bereist, sokat járt, sokat uta
zott; ein bereister Kauf
mann, sokat utazott keres
kedő.

Bereit, kész; bereit sein, 
kész lenni, készen á lk m í; 
wir sind zur Annahme 
Ihrer Tratten bereit, in 
téz vény ei elfogadáséira ké
szek vagyu7ik; zur Zah- 
Itmg bereit sein, készfize
tőnek lenn i; bereit halten, 
készen tartani, kéznél tar
tani ; sich bereit finden 
lassen, hajlandónak mutat
kozni ; zu Ihren Diensten 
stets bereit, szolgálatén^a 
mindig kész.

Bereithaltnng, n. késze7itar- 
tás.

Bereitschaft, n. készlet; in 
Bereitschaft sein od. ste
hen, készen lenni v. állmii, 
kéznél lenn i; in Bereit
schaft halten, készen tar
tani.

Bereitwillig, készséges, szol
gálatra kész; Sie können 
von uns jederzeit eine be
reitwillige Annahme Ih 
rer Tratten erwarten, el- 
várhatja tőlünk, hogy bár
mikor készséggel fogadjuk 
el Í7itézvényeit.

Bereitwilligkeit, n. készség ; 
wir danken Ihnen für die 
uns gütigst gezeigte Be
reitwilligkeit, köszönjük az 
irántim k 7mitatott szives 
készségét.

Bergab, lefelé; es geht mit 
dem Unternehmen berg
ab, a vállalat hanyatlóban 
van V. hanyatlik.

Bergamottöl, k. pergamott- 
oloj.

Bergbahn, n. hegyi pálya, 
sikló.

Bergbau, h. bányéiszat; die 
Ausbeute beim Bergbau, 
béinyahasz'm.

Bergbaugesellschaft, n. bá
nyatársaság.

Bergbauindustrie, n. bánya
ipar.

Bergblau, rézlazur.
Bergegebühr, n .(h o j.) men

tés di j.
Bergegut, k. (ha j.) 7nentett 

áréi.
Bergelohn. h. (h a j.) mentő

díj, mentésdij.
Bergen, (haj. ) menteni, meg

menteni ( hajótörés követ
keztében veszélybe jutott 
ánikat).

Bergliachs, h. kőlen, l. As
best.

Berggelb, okraföld, sárga- 
föld-vas.

Berggesetz, k. béinyatörvény.
Berggrün, vaszöld.
Bergkreide, n. hegyi kréta.
Bergkristall, k. hegyi kris

tály.
Bergkux, n. hányarész.
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Bergmilch, n. higércz.
Bergpech, k. földi szurok.
Bergrecht, k. bcmiyajog.
Bergroth, vörös zsirkő.
Bergstufe,«., érczdarah, ércz- 

példány.
Bergtheer, h. kátrány.
Bergwerksactie, n. bánya

részvény.
Bergwerks - Actiengesell- 

scíiaft, n. bá7iya-részvény- 
társaság.

Bergwerkspapiere, bánya- 
részvények.

B ergwerksunternehm en, k. 
bányavállalat.

Berg zu, (ha j.) viz ellené- 
be7i; Berg zu sind gestern 
15 Schifíe vorüber, viz el- 
lenébe7i tegnap 15 hajó ha
ladott el.

Bericht, h. tudósítás, értesí
tés, jelentés; Bericht er
statten, jelentést tenni, tu
dósítani, jelente7ii; Valuta, 
nach Bericht, érték tudó- 
sitás szerint; stellen Sie 
den Werth in Bechnung 
ohne Bericht, az értéket 
tegye számolatba tudósí
tás 7iélkül; aus Mangel 
an Berichten, tudósítások 
hiányában; Berichte von 
England sind sehr ermu- 
thigend, angol hírek igen 
biztatók.

Berichten, jelenteni, jelen
tést tenni, értesíteni; Sie 
sind falsch berichtet wor
den , hamis értesítéseket 
nyert; rosszul van érte
sítve ; wir haben keine 
Abschlüsse zu berichten, 
kötések7'öl nem Írhatunk, 
kötésekről nincs mit jelen
teni.

Berichterstatter, h. 1) tudó
sító ; 2) előadó.

Berichterstattung, n. jelen
tés, jelentéstétel.

Berichtigen, 1) helyreigazí
tani ; einen Irrthum be
richtigen, tévedést helyre
igazítani; 2) kiegyenlíteni; 
nächstens werde ich auch 
meine Eechnung berich
tigen, legközelebb számlá- 
7}iat is kiegyenlítem; eine
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Sclmld bericlitigen, tarto
zást kifizetni.

Eericlitigung, n. kiigazitás, 
kiegyenlítés; Verzeichniss 
der Berichtigungen, a ki
igazítások jegyzéke; nach 
Berichtigung Ihrer Eech- 
nung, számlájának ki- 
egyenlitése v. kifizetése 
után.

Berlinerhlau, k. berlini kék.
Berlocken, Berloque, fityö- 

lék, függő ékességek (ele
fántcsont, érez, porczellán 
stb. apró játékszerek, külö- 
nösen óralánczokon).

Bernstein, h. borostyánkő.
Bernsteinarbeiten , boros- 

tyánkőmunkák.
Bernsteinwaaren, horostyán- 

kőárúk.
Bertram, h. tárkony.
Bertram Wurzel,7?. jjífríöWflr/- 

gyökér.
Berücksichtigen , tekintetbe 

venni ; berücksichtigen 
Jemandes Interesse, vala
kinek érdekére tekintettel 
le n n i; verspätete Anmel
dungen können nicht be
rücksichtigt werden, elké
sett bejelentések tekmtethe 
nem vehetők.

Berücksichtigung, n. tekin
tetbe vétel; ich empfehle 
me inenPreiscourant Ihrer 
gefälligen Berücksichti
gung, ajánlom árjegyzéke
met szives figyelmébe; seien 
Sie von meiner Berück
sichtigung Ihres Intere-;- 
ses überzeugt, legyen meg
győződve, hogy tekintettel 
leszek érdekeire; in Be
rücksichtigung seinerV er- 
dienste, tekintettel érde
meire, érdemei tekintetéből.

Beruf, h. hivatás, pálya ;■ da 
ich mich dem kaufmänni
schen Berufe gewidmet 
habe, so gehe ich mit Ver
gnügen auf dieses Aner
bieten ein, minthogy a ke
reskedelmi pályára szán
tam magam, örömmel foga
dom ezt az ajánlatot.

Berufen, 1} összehívni; eine 
Generalversammlung be

rufen , közgyűlést össze
hívni; 2) (sich) hivatkozni; 
wir berufen uns auf Ihr 
Werthes vom 3-ten, har- 
madikán kelt becses levelé
re hivatkozunk.

Berufsgenossenschaft , w. 
szakszövetkezet.

Berufsgeschäft, k. hivatalos 
dolog V. foglalatosság.

Berufung, n. felehhezés; ge
gen ein ITrtheil Berufung 
einlegen, valamely Ítélet 
ellen felebbezni; gegen 
dieses Urtheil findet keine 
Berufung statt, ez ítélet 
eilen nincs felebbe zés.

Berufungscolumne, n. hivat
kozási rovat.

Beriifungsfolio, h. hivatko
zási lap.

Berufungsfrist, n. felebbezési 
határidő.

Berufungsinstanz, n. felebb- 
viteli bíróság.

Berufungsverfahren, k. fe
lebbezési eljárás.

Beruhigen , megnyugtatni; 
sich beruhigen, megnyu
godni ; Sie können wegen 
des Erfolges beruhigt 
sein, az eredményre nézve 
nyugodt lehet.

Beruhigung, n. megnyugvás; 
es würde uns eine grosse 
Beruhigung sein , wenn 
sich die Nachricht bestä
tigte , nagy megnyugvá
sunkra. szolgálna, ha az a 
hír bebizonyulna.

Beruhen. Die Sache auf sich 
beruhen lassen, a dolgot 
abbahagyni; Ihre Berech
nung beruht auf einem 
Irrthum, számítása tévedé
sen alapul V. nyugszik.

Berühren, érinteni ; wie wir 
bereits in unseren frühe
ren Briefen berührt ha
ben, mint azt már előbbi 
leveleinkben érintettük; 
diese Angelegenheit be
rührt mich durchaus 
nicht, ez az ügy engem egy- 
átalán nem illet v. nem ér
dekel.

Berührung, érintkezés; wir 
haben keine Berührung

mit solchen Geschäfts
leuten, semmi érintkezé
sünk ily  kereskedőkkel : 
mit Jemandem in Berüh- 
rang stehen, érintkezni va
lakivel.

Beryll, h. beril (drágakő;.
Besagen , em líteni; beide 

Urkunden besagen dás- 
selbe, mindkét okirat 
ugyanazt eml ti v. mondja; 
das besagt nichts, az sem
mit sem tesz.

Besagt, em lített; belieben 
Sie die beiden Wechsel 
besagtem Herrn N. zu zu
stellen, sziveskedjék a két 
váltót említett N. úrnak 
kézbesíteni.

Besatz, h. borítás, szegély.
Besatzwaare, n. borítóárú, 

szegélyáru.
Beschädigen, 1) megnmgál- 

n i ; schwer beschädigte 
W aare, nagyon megron
gált á rú ; 2) károsítani,
megkárosítani.

Beschädigter, h. kárvallott.
Beschädigung, n. rongálás; 

károsítás, megkárosítás; 
romlás ; der Fuhrmann 
haftet für die Beschädi
gung der ihm übergegebe
nen Güter,« fuvaros a ne
ki átadott árúk megsérülé
séért felelős.

Beschaffen, megszerezni; zu 
dem aufgegebenen Preise 
lässt sich diese Waare 
nicht beschaffen, a kijelölt 
áron ez az árú meg nem 
szervezhető.

Beschaffen. Die Waare ist 
dem Fuhrmann vollkom
men wohl beschaffen über
geben worden, az árúi a 
fuvar'ozónak egészen jó ál
lapotban adatott á t; die 
Güter sind nicht so be
schaffen, dass sie trans- 
portirt werden können, 
az árúk nem olyanok, 
hogy fuvarozhatók lenné
nek.

Beschaffenheit, n. állapot, 
mivolta (valaminek), mi
nőség ; die Waare ist von 
guter Beschaffenheit, az



árú állapota jó , az árú jó  
minőségű.

Beschafíiiiig, n. megszerzés.
Bescliafíímgskosten, beszer

zési költség.
Beschäftigen, 1) foglalkoz

tatni ; (iie Fabrik beschäf
tigt mehr als oOÜ Arbeiter, 
a gyár ötszázncil több mun
kást foglalkoztat; a gyár 
ötszáznál több munkásnak 
ad foglalkozást; 2) sicli 
beschäftigen, foglalkozni, 
foglalatos lenni valamiben 
V. valamivel; wir werden 
uns hauptsächlich mit 
dem Ein- i.nd Verkauf 
von Staatspapieren be
schäftigen, fökép cillampa- 
pirok vételével s eladó^sával 
akarunk foglalkozni; mit 
dem Abschlüsse meiner 
Bücher beschäftigt, köny
veim lezárásával foglalkoz
va V. elfoglalva.

Beschäftigt, foglalatos , el
fogla lt; er ist sehr be
schäftigt, sok a dolga v.fog
lalatossága ; er ist stets be
schäftigt;, mindig van dol
ga, el van mindig foglalva.

Beschäftigung, n. foglalko
zás, foglalatosság ; unsere 
hauptsächliche Beschäfti
gung ist, Commissionen 
unserer Freunde anzu
nehmen, főfoglalkozásunk 
üzlettársain k m eg b izása i t 
elfogadni; Jemandem Be
schäftigung geben, valakit 
foglalkodtatni, valakinek 
munkát adni.

Beschau - Commission , n. 
szemlélő bizottság, szemle- 
bizottság.

Beschauer, li. szemlélő, kémlő 
(k i hivatalosan megvizs
gálja a kereskedelmi áriik 
minőségét).

Beschaufund, h. szemle.
Bescheid, h. végzés, hatá

rozat ; bis auf weitern 
Bescheid, további rendel
kezésig V. tudósításig ; ich 
bitte um Ihren Bescheid 
in Betreff der hier ange
kommenen W  aar en, ké
rem utasítását az ide er ke-

Beschaffung

zeit áriíkra nézve; er weiss 
Bescheid in Handelssa
chen, jártas a kereskedel
mi ügyekben; keinen Be
scheid wissen, eligazodni 
nem tudni, felvilágosítást 
nem adhatni.

Bescheiden, eligazítani; ab- 
schläglich od. abfällig be
scheiden, tagadó választ 
adni, elutasítani; Einen 
eines Besseren beschei
den, valakit jobb útra térí
teni ; sich bescheiden las
sen, hallgatni az intésre.

Bescheinigen, bizonyítani, 
nyugtatványozni; beschei
nigen 8ie mir gefälligst, 
den Empfang, szívesked
jék az átvételt nyugtatvá
nyozni ; etwas durch Un
terschrift bescheinigen, 
néVaIáirásciva l hitelesiteni 
V. elismerni.

Bescheinigungsmittel, k. bi
zonyítási eszköz, bizonyító 
eszköz.

Beschlag, h. elkobzás, lefog
lalás, letartóztatás, zá r; 
in Beschlag nehmen, et
was mit Beschlag bele
gen, od. auf etwas Be
schlag legen , lefoglalni, 
zár alá, tenni.

Beschlagnahme, n. lefogla- 
lá'i, záralávétel; Beschlag
nahme der Dienstlöhne, 
cselédbér lefoglalása ; Be
schlagnahme von Schif
fen , hajózár; die Be
schlagnahme aufheben, a 
zárt feloldani; das Ge
richt hat die Beschlag
nahme aller Waaren an
geordnet, a törvényszék az 
összes árúk zár áléi vételét 
rendelte el.

Beschleunigen, siettetni; den 
Fall eines Hauses be
schleunigen, a ház buká
sát siettetni; beschleunig
ter Transport, gyorsított 
továbbítás.

Beschleunigung, n. siettetés; 
ich habe ihn um Beschleu
nigung der Absendung 
der Waaren ersucht, ineg- 
kerestem Őt, hogy az árúk

Bescheiden
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elküldését siettesse; mit 
Beschleunigung, gyorsít
va; ich bitte mir mit 
der grössten Beschleuni
gung zu antworten, kérem 
a lehető leggyorsabb vá
laszt.

Beschlieszen, határozni; die 
Generalversammlung hat 
die Vertheilung einer D i
vidende von 13'5 Gulden 
beschlossen, a közgyűlés 
13'5 forin t osztalék ki
fizetését határozta e l ; ich 
habe fest beschlossen das 
Geschäft aufzugeben, el
tökéltem magam, hogy az 
üzlettel felhagyok. "

Beschluss, h. végzés, határo
zat ; einen Beschluss fas
sen, hatéirozatot hozni, ha
tározni, végezni.

Beschlussantrag, h. határo
zati javaslat.

Beschlussfähig , határozat- 
képes ; die Versammlung 
war nicht beschlussfähig, 
a gyűlés nem volt határo
zatképes.

Besclilussnahme, n. határo
zathozatal, határozás.

Beschnitten , megnyirbált; 
beschnittene Dukaten, 
megnyirbált aranyok.

Beschränken, 1) korlátozni; 
die gemachten Geschäfte- 
sind so beschränkt, dass 
es unmöglich ist die Prei
se genau anzugeben, a kö
tött ügyletek oly korlátolt 
számuak, hogy az árakat 
pontosan megjelölni lehetet
len ; 2) sich beschränken, 
szorítkozni; unsere Ge
schäfte werden sich gänz
lich auf den Commis
sionshandel beschränken, 
üzletünk teljesen csak a bi
zományi kereskedésre fog  
szorítkozni.

Beschränkt. Die Auswahl 
ist beschränkt, a választék 
korlátolt; beschränkte Ge
schäfte, szükkörü ügyletek; 
seine Mittel sind be
schränkt, szűk módii V. 
szűk módban van; mit be
schränkter Zeit arbeiten

Beschränkt
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inegszoritott idö ynellett dol
gozni.

Beschränkung, n. megazori- 
täSy horlátozás; Beschrän
kung des Credits, a hitel 
megszorítása.

Beschreiben (a. m. schrift
lich bestellen), megrendel
ni; er beschrielD die Waare 
direct aus Paris, egyene
sen Párizshül rendelte meg 
az árút.

Beschreiten. Den Bechts- 
weg beschreiten, törvény 
útjára lépni.

Beschwerde, 7i. panasz; eine 
Beschwerde anbringen, 
panaszt emelni; Beschwer
de führen, panaszt tenni, 
panaszkodni.

Beschwerdefrist, n. panasz- 
idő.

Beschwerdebuch, k. panasz
könyv.

Beschwerdeführer , h. pa
nasz'tevő, panaszló.

Beschwerderecht, k. panasz
jog. [naszlevél.

Beschwerdeschrift, n. pa-
Beschweren, 1) terhelni,

megterhelni; ein beschwer
ter Brief, pénzes levél; 2) 
(sich), panaszkodni , pa
naszt tenni; er beschwert 
sich über den Ton unse
res Briefes, panaszkodik 
leveliink hangja ellen ; ich 
habe grosse Ursache mich 
über Sie zu beschweren, 
nagy okom van Önre ne
heztelni.

Beschwerlich , terhes; das 
ist ein beschwerliches Un
ternehmen, ez terhes vál
lalat,

Beschwerlichkeit, n. nehéz
ség, ba j; dies Geschäft ist 
mit grosser Beschwerlich
keit verbunden, ez az ügy
let nagy hajjal já r.

Beschwindeln, hitegetni, rá
szedni, ámítgatni.

Beschwichtigen, lecsillapíta- 
ta n i, lecsendesíteni; die 
Gläubiger waren nicht zu 
beschwichtigen , a hitele
zőket nem lehetett lecsilla
pítani.

Besehen, megtekinteni; be
sehen Sie die Muster 
genau , vegye szorosan 
szemügyre a mustrákat; 
bei Licht besehen ist die 
Sache nicht so schlimm, 
közelről tekintve nem o^y 
rossz a dolog.

Beseitigen, mellőzni, elhárí
tani ; Hindernisse besei
tigen, akadályokat elhárí
tani.

Beseitigung, n. mellőzés, el
hárítás ; nach Beseitigung 
aller Hindernisse wird 
man jetzt zur Ausführung 
schreiten, az összes akadá
lyok elhárítása után a ki
vitelhez fognak látni.

Besemschon, Besenschaum,
1) vakar ék (a mi a hordók 
kiürítésénél a dongóikon ra
gad )  ; 2) vakarékdíj ( a lá
dák és hordók kiürítésekor 
a fán ragadt részért eszkö
zölt levonás).

Besen, h. seprő; Besen von 
Fedem, tollseprő.

Besetzen, 1) betölteni; eine 
Stelle besetzen , állomást 
betölteni; einen Platz be
setzen, helyet elfoglalni;
2) borítani, szegélyezni 
(paszománynyal, csipké
vel, . s tb .); mit Diaman
ten besetzen, gyémántok
kal kirakni.

Besichtigen , megszemlélni,
, megvizsgálni, szemügyre 

venni; den Schaden durch 
Experten besichtigen las
sen, a kárt szakértőkkel 
megvizsgáltatni.

Besichtigung, n. megvizsgá
lás, megszemlélés, szemle.

Besichtigungskosten, S2mí€- 
költség.

Besiegeln, megpecsételni.
Besinnen (sich), meggondol

n i ; er verlangt einen Tag 
um sich zu besinnen, egy 
napot kér a gondolkozásra 
V. meggondolásra; sich 
eines Besseren besinnen, 
mást gondolni.

Besitz, h. birtok, birtoklás; 
ich bin im Besitze Ihres 
Briefes vom zehnten die
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ses, birom levelét e hó ti- 
z,edikéröl; wir sind im Be
sitze von 10 Actien, van 
tíz részvényünk; tiz rész
vénnyel bírunk; etwas in 
Besitz nehmen, valamit 
birtokába venni v. ejteni.

Besitzcredit, h. birtokhitel.
Besitzen, b írn i; wir besi

tzen hinlängliche Mittel, 
elég tőkénk van; er be
sitzt allgemeines Ver
trauen, általános bizalom
nak örvend.

Besitzer, h. hiitokos.
Besitzkörper, k. birtoktest.
Besitznahme , n. birtokba 

vétel.
Besitzparzelle, n. birtokrész

let.
Besitzregelung, «. birtokren

dezés.
Besitzstand, h. birtokállapot.
Besitzthum, k. Besitzung, 

n. birtok (kül. ingatlan 
birtok ), jószág.

Beslik, török ezüst 5 piaszter 
== 43^U kr.

l̂ es>o\(}iQn, fizetni, fizetést ad
n i ; die Directoren der 
Anstalt sind gut besoldet, 
az intézet igazgatói jó l van
nak fizetve.

Besoldung, n. fzetés.
Besoldungsabzug, h. ■fizetés- 

levonás.
Besoldungsflüssigmachung, 

n. fizetés folyóvá tétele, fi
zetés folyósítása.

Besoldungssperre, n. fizetés 
felfüggesztése, fizetési zár
lat.

Besoldungsvorschuss, h. fi
zetési előleg.

Besoldungszulage, n. fizetési 
pótlék.

Besoldungsquittung, n. fize
tési nyugta.

Besondere, külön, különös; 
die Stücke sind von be
sonderer Schönheit, a da
rabok különös szépségüek ; 
geben Sie m ir eine beson
dere Eechnung darüber, 
adjon nekem étről külön 
számlált; diese Waare be
darf einer besonderenVer- 
packung, ez az árii különös



cso m a g o lá s t i g é j i g e l ; es 
ist ein Mann von beson
deren Fälligkeiten, k iv á ló  
tehetségű  em b e r.

Besonders, k ülön, különösen; 
főleg, kivált, kiváltképen; 
ganz besonders, legkivált- 
kép; dieser Artikel ist 
sehr gesucht, besonders 
für den Export, ez a czikk 
nagyon keresett, különösen 
kivitelre; die neueste Sen
dung gefäht mir nicht be
sonders, legifjabb külde
ménye nem nagyon tetszik.

Besorgen , 1) g o n d o s k o d n i
v a la m i r ő l ;  die Führung 
der Bücher besorgen, a 
k ö n y v e k  ve ze té s é rő l g o n 
d o sk o d n i ; ich habe noch 
die Post zu besorgen, még 
e l k e ll  in té z n e m  a  p o s tá it ; 
die Post besorgt der Lehr
ling, a  p os ta  az in a s  d o l 
g a ; den Yerkauf besor
gen, az e la d á s ró l g o n d o s 
k o d n i ;  ich habe die Ver
sicherung dieser Ladung 
besorgt, g o n d o s k o d ta m  e 
szcd litm cin y  b iz to s ítá s á ró l,  
e s z á l l í tm á n y t  b iz to s íto t 
ta m  ; alle Geschäfte, die 
Sie uns anvertrauen wol
len, werden mit der 
pünktlichsten Aufmerk
samkeit besorgt werden, 
a  re á n k  b íza n d ó  ü g y e k b e n  
a  leg n a g y o b b  g o n d o s s á g g a l 
f o g u n k  e l j á r n i ; 2) es ist 
zu besorgen, dass . . a t
tó l  leh e t ta i 'ta n i ,  h o g y  . . . .

Besorgniss, 7i. aggodalom.
Besorgt sein, 1) g o n d o s k o d n i 

v a la m i r ő l ; dafür wird er 
schon besorgt sein, e iT Ö l 
m a jd  ö  g o n d o s k o d ik , lesz  
m a jd  g o n d ja  re á "; 2) a g 
g ó d n i v a la k i  m ia t t .

Besorgung, n . e lin té zé s , g o n 
doskodás, m e g s z e rz é s ; Sie 
können ihm die Besor
gung ruhig anvertrauen, 
n y u g o d ta n  re á  b iz h a t ja  a  
d o lo g  e lin tézésé t.

Besprechen, m eg b es zé ln i.
Besprechung, n .  m egbeszé

lés, értekezés ; es wird eine 
Besprechung der Gläubi

Besonders

ger noch in diesem Mo
nate stattfinden, a h ite le 
zők  m ég  e h ón a p  f o ly tá n  
é r te k e z le te t ta r ta n a k .

Bessemerstahl, n . bessem er- 
a czé l.

Besser, jobb ; etwas besser, 
jobbacska; besser werden, 
javidni, megjavulni; ver
kaufen Sie die Waare zu
1,0 Gulden, wenn nicht 
besser, adja oda az árút 
10 forintjáücd, ha drágáb
ban nem lehet; so werde 
ich mich dabei besser ste
hen, így több hasznom lesz 
mellette; sich eines Bes
seren besinnen , jobbat 
gondolni; észre té rn i; bes
ser Etwas, als Nichts, jobb 
valami, mint semmi.

Besseres Eisico, ( b i z t . )  e lő 
nyösebb  k oczk á za t; ( k ü lö n ö 
sen tű z b iz to s ítá s n á l hasz- 
n á lta t ik  o ly  b iz to s ítá s i t á r 
g y a k ró l ,  m e ly e k n é l a  k o cz 
ká za t V. ve szé ly  k isebb, p l .  
cs e ré p fe d é l, p i7 icze  s tb .)

Bessern ( s íg I i ), j a v u l n i ;  die 
Preise bessern sich eini- 
germassen, az á ra k  n é m i
leg  ja v a d n a k  v . em e lk e d 
nek ; seine Umstände ha
ben sich gebessert, jo b b ra  
fa r  d ú lta k  v is z o n y a i v . k ö - 
7 'ü lm én y e i.

Besserung, n. javulás; die 
Geschäfte sind stark auf 
dem Wege der Besserung, 
az ügyletek 7iagy mérték
ben V, tetemes javidásnak 
Í7ididnak.

Best, le g jo b b ;  mein bester 
Freund, kedves b a r á to m ; 
die beste Auswahl und 
die beste Bedienung fin
den Sie bei Herrn N,, a 
le g n a g y o b b  v á la sz ték o t s a  
le g jo b b  k is z o lg á lá s t N. u r -  
7iál ta lá lja  ; bei der ersten 
besten Gelegenheit, a le g 
e lső a d a n d ó  a lk a lo m m a l ; 
bestmöglich begeben, a  
leh e tő  le g jo b b a n  é r ték e s í- 
tc7 ii V. tú la d n i.

Bestallung, n . 7 )icgh a ta lm a - 
zás.

Bestand, h. 1) ta r tós sá g  ; mit 
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Bessemerstalil

den jetzigen hohen Prei
sen hat es sicher keinen 
Bestand, a mostani magas 
árak bizo7iyosan nem lesz
nek tartósak v. állandóak; 
das Gerücht gewinnt mehr 
und mehr Bestand, a hír
7 n in d in kább ta r t ja  7nagcd ;
wir glauben nicht, dass 
ein solches Unternehmen 
Bestand haben kann, 7iein 
hisszük, hogy ily  vállcdcd 
tü7'tós lehessen; 2) (a.7ii.

. Pacht, Miethe), b é r le t ; in 
Bestand nehmen, k ih é re l-  
m;in Bestand geben, bérbe  
a d n i ; in Bestand haben, 
b é rb e n  t a r t a n i ; 3) k és z le t; 
der ganze Bestand von 
Baumwolle auf hiesigem 
P latze , az i t t e n i  p ia c z o n  
le v ő  egész p a m n tk ész le t.

BeStandauslagen, b efek tetés i 
k ö ltség ek , f i in d u s  ia is tru c - 
tu s , b e ru h á z á s i kö ltségek .

Bestandbuch, k.készletkö7iyv.
Beständig, á l la n d ó ; die Prei

se sind beständig, az á ra k  
ta r tós a k  v. á lla n d ó a k  ; die 
Preise steigen beständig, 
az á ra k  á l la n d ó a n  em e l
k ed n ek  ; er bleibt für be
ständig hier, á lla n d ó id  i t t  
7uarad.

Bestandnehmer, h. b é i lő .
Bestandrechnung, n . készlet- 

szá m la .
Bestandtheil, h . a lk a t r é s z ;  

das Beilagenbuch bildet 
einen ergänzenden Be
standtheil des Eegisters 
für Gesellschaftsfirmen, 
az o k ir a t tá r  a tá i'sas czégek  
je g y z é k é n e k  k ie g é s z ítő  a l 
k a trészé t te sz i.

Bestand vertrag, h . bérszerző- 
dés, bérleti szei'ződés , l. 
M iethvertrag, Pachtver
trag.

Bestärkungseid, h . m e g e rő 
s í t ő  eskü.

Bestäter, l . Bestätterei-.
Bestätigen, inegerősíteni, el

ismerni, igazolni; den Em
pfang eines Briefes bestä
tigen, levél vételét elismer
ni ; die Statuten einer 
Actiengesellschaft bestäti-

Bestätigen



Bestätigung Bestellen Bestimmen

gen , a részvénytársaság 
alapszabályait megerősíte
ni ; unser ergebenes Letz
tes bestätigend, utolsó le
veliink tartalmát megerő
sítve V. m egújítva ; diese 
Nachricht bestätigt sich 
nicht, ez a h ir nem való
sul.

Bestätigung, n. megerősítés; 
man muss die Bestäti
gung des Gerüchtes ab- 
warteii, a hir bebizonyítá
sát meg kell vá rn i; ge
richtliche Befitätigung, hi
vatalos bizonylat.

Bestätigungsrecht, k. bizo
nyítási jo g ; Bestätigungs
recht der Mäkler, az al
kuszok bizonyítási joga.

Bestätterei, Bestätterung, n. 
(vu .) házhoz szállítás; 
bahnamtliche, eisenbahn
seitige Bestätterei, va.sut 
éiltal eszközölt házhoz szál
lítás.

Bestätterei’, h. (vu .) szállít
mány os; bahnseitig enga- 
girfcer Bestätterei’, vasúti 
szálHmányos .hivatalos szál
lító.

Beste, k. legjava, java v. 
haszna valakinek; ich 
werde mein Bestes thun, 
minden lehetőt elkövetek; 
ich habe nur Ihr Bestes 
im Auge, csak javát aka
rom , csak javát tartom 
szem előtt; ich halte es 
für das Beste, seine Ant
wort abzuwarten, legjobb
nak tartom válaszát be
várni: wir bitten unser
Bestes dabei wahrzuneh
men , szíveskedjék javun
kat szem előtt tartani; 
das allgemeine Beste, a 
közjó.

Besteck, k. tok. tartó ; tar
tá ly; kid. evőeszköz, evő
szer.

Besteder, h. hajóépítő (hajós 
gazda, ki saját költségén 
építtet hajókat) ; tái'sasha- 
józáisi igazgató.

Bestehen , fennálkmi; in 
Hamburg besteht der Ge- j 
brauch, Hamburgban az a \

szokás; das Hans besteht 
seit 50 Jahren, a ház 50 
éve áll fenn ; seine Unter- 
schriffc besteht nur noch 
für die Liquidation, aki- 
irása még csak a felszámolás 
idejére érvényes; bei die
sem Preise kann ich nicht 
bestehen, e mellett az ár 
mellett ki nem jöhetek; eine 
nicht zu Kecht bestehende 
Usance, fenn nem álló szo
kás ; bestehen auf Etwas, 
ragaszkodni valamihez; be
stehen auf Erfüllung, tel
jesítést követelni; ich be
stehe auf die Zahlung, a 
mellett maradok, hogy fizes
sen ; megkivánom a fizetést; 
a fizetéstől el nem állok; 
követelem, hogy fizessen.

Bestehen, k. fennállás, fenn
maradás ; das Bestehen 
des Unternehmens ist ge
sichert, a vállalat fennma
radása biztosítva van.

Bestellanstalt, n. (kk.) meg
rendelő intézet.

Bestellen, megrendelni, ho
zatni ; die von Ihnen bei 
mir bestellten Waaren, az 
Öntől nálam megrendelt 
ámk; Jemanden zumAgen- 
ten bestellen, valakit ügy- 
nökiil fogadni v. ügynök
nek alkalmazni; einen 
Eechtsfreund bestellen, 
ügyvédet vallani; es ist 
mit seinen Angelegenhei
ten schlecht bestellt, rosz- 
szul áll a dolga; bestellte 
A rbe it, fogadott munka, 
váltott munka ( ellentéte : 
vásári munka) ,  mondva 
csinált, megrendelt munka,

Besteller, h. megrendelő.
Bestellschein, h. megrendelő 

levél.
Bestellung, n,l) megrendelés; 

kézhezadás; unsere Fabri
ken arbeiten nur noch auf 
Bestellung, gyáraink csak 
megrendelésre dolgoznak; 
eine Bestellung abliefern, 
megrendelt árút szállítani. 
Jemandem einen Brief 
zur Bestellung ijiitgeben, 
valakire levelet bízni kéz-
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hezadás v. átadás végett; 
2) kinevezés.

Bestellungsanweisung , n. 
megrendelő utalvány.

Bestellungsbrief, h. megren
delő levél.

Bestellungsbuch, k. megren
delő könyv, megrendelések 
könyve.

Besteilungsdecret, k. kine
vezési rendelet.

Bestellungsgebühr, n. kéz- 
hezadási díj.

Bestellungsschreiben, k. 
megrendelő irat.

Bestempeln, megbélyegezni, 
bélyeget rányomni, bélye
get ráragasztani.

Bestens , legjobban; ich 
werde Ihren Auftrag be
stens od. bestmöglichst 
ausführen, megrendelését 
lehető legjobban fogom tel
jesíteni.

Besteuern , megadóztatni; 
adót vetni valakire; das 
Einkommen ist hoch be
steuert, ajövedelemre nagy 
adó van vetve.

Besteuerung, n. megadózta
tás ; der Besteuerung un
terliegen , adókötelesnek 
lenni, megadóztatás v. adó 
alá esni.

Besteuerungsfähig , adóké
pes.

Bestgut, k. dohánylevelek 
java.

Bestimmen, Mjelölni, meg
határozni; einen Ort be
stimmen, helyet kijelölni; 
eine Frist bestimmen, ha
táridőt szabni v. kitűzni ; 
das Gesetz bestimmt, 
dass . .. ,  a törvény ren
deli. hogy. . . ;  diese Waa- 
re ist für Herrn N. be
stimmt, ez az árú N. 
úrnak van szánva; einen 
zu Etwas bestimmen, va
lakit valamire rábirni v. 
rávenni; die Umstände 
werden meinen desfallsi- 
gen Entschluss bestim
men, elhatározásom a kö
rülményektől függ ; eltö ke
lésemet a körülmények ha
tározzák meg; a körűimé-



nyék döntő befolyással lesz- \ 
nek elhatározásomra; den 
Versandweg bestimmen, 
irányítani, útját meghatá
rozni ; eine Waare zu ei
ner Consignation bestim
men, árut elárusitási czél- 
hól elküldésre kijelölni.

Bestimmt , 7neghatározott,
megállapított; bestimmter 
Preis, szabott ár; bestimm
ter Auftrag, határozott 
megbízás; ich kann Ih 
nen nichts Bestimmtes 
sagen , semmi  ̂ bizomjost 
sem mondhatok Önnek; ein 
iiachBrasilien bestimmtes 
Schiff, Braziliába irányí
tott hajó; Wechsel auf ei
nen bestimmten Tag, ha
tározott napra, szóló váltó.

Bestimmtheit, n. hatdi'ozott- 
ság; mit Bestim mtheit 
behaupten, határozottari v. 
bizonyossággal állítani.

Bestimmung, 'megállapí
tás, határozat; rendelke
zés ; rendeltetés; ich er
warte Ihre Bestimmung 
wegen des Verkaufs Ihrer 
Baumwolle, vái'om rendel
kezését a gyapot ela'^ására 
nézve; dies widerspricht 
den Bestimmungen des 
Vertrags, ez ellenkezik a 
szerződésileg töi'tént meg
állapodásokkal; ez ellenke
zik a szerződéses megálla
podásokkal ; Bestimmun
gen treffen, intézkedni, 
határozni; die Bestim
mung des Schiffes ist un
bekannt, a hajó i'endelte- 
tési helye ismeretlen.

Bestimmungsort, h. rendel
tetési hely.

Bestimmungsstation, ??. ren
deltetési állomás; letzte 
Bestimmungsstation, vég
állomás.

Bestockung, n. befásítás.
Bestreben (sich), igyekezni, 

törekedni; azon lenn i; 
ich werde mich bestre
ben, Bir Vertrauen zu 
verdienen, igyekezni fo 
gok az Ön bizalmát kiér
demelni; sich eifrig be-

Bestimmt

streben, 7n inden módon 
azon lenni, hogy .. .

Bestreben, k. Bestrebung, 
n. igyekvés, igyekezet, tö
rekvés ; mein Bestreben 
geht dah in , «rra  törek
szem , hogy. . . . ;  es wird 
stets mein Bestreben sein, 
zu . . mindig azon leszek, 
hogy , . . ,  mindig ai'ra tö
rekszem, hogy . . .

Bestreiten, 1) viselni, ineg- 
b'irni; fedezni; wir wer
den die Kosten bestreiten, 
a költséget mi fogjuk visel
ni ; den Bedarf unserer 
Fabriken bestreiten, gyá
raink szükségleteit fedezni; 
2) vitatni, kétségbe vonni; 
megtámadni; die Richtig
keit einer Schuldforde
rung bestreiten, adóssági 
követelés helyességét meg- 
támadni; ich will es nicht 
bestreiten, nem akarom 
vitatni V. kétségbevonni.

Bestreitung, n. 1) viselés; 
Bestreitung der Kosten, 
költségek viselése; 2) fede
zet; zur Bestreitung des 
Bedarfes unserer Fabri
ken reicht dieses Kapital 
nicht hin, ez a tőke nem 
elegendő arra. hogy gyá
raink szükségletét fedezze.

Bestritten, rnegtchnadt, vitás.
Bestürmen, ostromolni, meg

rohanni ; mit Fragen be
stürmen, kérdésekkel os
tromolni; eine Bank der 
Noteneinlösung wegen be
stürmen,
tás végett megrohanni.

Bestürzen, 'megrémíteni, za
varba hozni.

Bestürzung, n. rémület, za
var ; eine tiefgehende Be
stürzung herrscht in den 
Creditinstituten, a hiteUn- 
tézetekben mélyreható ré
mület uralkodik; in Be
stürzung setzen , megré- 
7níteni, zavarba hozni.

Besuchen, látogatni; unsere 
Messe hört auf besucht zu 
werden, vásárunkat nem 
látogatják többé; der heu
tige Markt war schwach

Bestreben
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besucht, a piaczot ma gyé  ̂
ren v. gyengén látogatták; 
mein Reisender wird Sie 
demnächst besuchen, uta
zó segédem legközelebb m eg
fogja Önt látogatni.

Besuchsrecht, k. kutatási jog.
Betagt (váltó), határnapos; 

betagte Forderung, határ- 
napos követelés.

Betelblatt, k. betellevél.
Bethätigen, megerősíteni, tet

tel bizonyítani; wir wer
den alles thun, um Ihnen 
unsere Freundschaft zu 
bethätigen, megteszünk 
mindent, hogy barátságun
kat Önnek tettel bebizonyít
suk.

Betheiligen, részesíteni; sich 
bei etwas betheiligen,rá9£í- 
venni; ich bin bei diesem 
Unternehmen stark be
theiligt, nagy részem van 
ebben a vállalatban; eb
ben a vállalatban részese
désem nagy; wir sind da
bei mit nichts betheiligt, 
semmi részünk sincs benne; 
stark bei einem Falliment 
betheiligt se in , valamely 
csődnél nagyban érdekelt
nek lenni; ich werde ihn 
in meinem Geschäfte be
theiligen, üzletem részesévé 
teszem.

Betheiligter,/ .̂?•äs.ses, érdekelt 
fél, résztárs; für Rechnung 
der Betheiligten, a része
sek számlájára.

Betheiligte Parte i, érdekelt 
fél.

Betheiligung, n. részesülés; 
von meiner Betheiligung 
bei dieser Unternehmung 
kann nicht die Rede sein, 
arról, hogy részt vegyek e 
vállalatban, szó sem lehet.

Betheiligungskosten, része- 
sülési költségek.

Betheiligungsurkunde, n. ré- 
szesülési okwat.

Betheiligungsversicherung, 
n. (b izt.) részesítő biztosí
tás ( a viszonhiztosítás vál- 
fa ja ).

Betheuerung, n. erősítés, bi
zonyítás; sie wollen uns

Betheuernng



Betraclit Betreiben Betriebsreglem ent

mit Iliren BetheuerungeD. 
bios hinlialten, Ön csak 
hitegetni akar minket, bi- 
zonyítgatásaival v. üres 
Ígéreteivel.

Betraclit, h. tekintet; in Be
tracht nehmen o. ziehen, 
tekintetbe venni; in Be
tracht kommen, tekintetbe 
jö n n i; in Betracht des Zu
standes der Waare, az árú 
állapotát tekintve v.az árú 
állapotát tekintetbe véve; 
ausser Betracht lassen, 
figyelmen kívül hagyni, te
kintetbe nem venni.

Betrachten, tekinteni, tekin
tetbe venni.

Betr(ächtlich,,?o/j:o?’n, tetemes; 
beträchtlicher Verlust, te
temes veszteség.

Betrag, h. összeg ; im Betra
ge von 100 Gulden, száz 
forintnyi összegben; bis 
zum Betrage von zehn 
Gulden, tiz forin t erejéig ; 
für den vollen Betrag ver
sichern, teljes értékéig biz
tosítani ; Betrag des Scha
denersatzes , kártérítési
összeg.

Betragen 1) tenni; soviel, als 
die Forderung beträgt, a 
mennyit a követelés tesz; 
2) sich betragen, magáit 
viseln i; er betrug sich 
nicht als rechtschaffener 
Mann, nem úgy viselte ma
gát, mint becsületes ember.

Betragen, k. magaviselet, vi
selkedés.

Betragscolonne, n. (kv .) ösz- 
szegrovat.

Betrauen, megbizni.
Betreff, h. In Betreff der Ver

sicherung ersuche ich Sie, 
biztosításra nézve kérem 

Ö nt; ich habe mich Be
treffs seiner erkundigt, 
tudakozódtam felöle; in die
sem Betreff ist alles ge
schehen, e tekintetben min
den megtörtént.

Betreffen, i l le tn i, érinteni, 
fennforogni; was die Zah
lung betrifft, a mi a fize  ̂
tést ille ti; was mich be
trifft, so werde ich alles

Mögliche thun, a mi en
gem Ulet, minden lehetőt 
megteszek; es betrifft eine 
wichtige Angelegenheit, 
fontos ügy forog fenn ; die 
betreffende Summe, az 
illető összeg; die betref
fende Behörde, az illetékes 
hatóság; unsere Industrie 
ist durch diese Fallimente 
schwer betroffen, iparun
kat e csődök nagyon sújtot
ták.

Betreiben, 1) szorgalmazni, 
sürgetni, űzni; ich werde 
die Sache gerichtlich be
treiben, törvényes úton fo 
góin a dolgot szorgalmazni ;

foly tatni; die Geschäfte 
mit Umsicht betreiben, 
az üzletet gonddal folytat
ni; Commissionsgeschäfte 
betreiben, bizományi ügy
leteket folytatni.

Betreibung, n. sürgetés.
Betreibungsschein, h. sür

gető lap.
Betreibungsgesuch, k. sür

gető kérvény.
Betreten, lépni; den Bechts- 

weg betreten, törvény út
jára lépn i; auf frischer 
That betreten, rajtakapni, 
tetten érni.

Betrieb, h. üzem, forgalom, 
üzlet; sich ganz dem Be
triebe seiner Geschäfte 
widmen, magéit egészen üz
letének szentelni; Jemand 
zum Betriebe eines gan
zen Handelsgeschäftes be
stellen, valakit az egész 
kereskedelmi üzlet vezeté
sével megbízni; der Be
trieb desHandels, ist durch 
den Krieg gestört, a keres
kedelmi forgalmat a háho- 
rú megzavarta ; die Fab
riken sind in vollem Be
triebe, a gyárak teljes mű
ködésben (üzemben) van
nak ; im Betriebe sein, 
üzemben lenn i; in Be
trieb setzen, megindítani, 
üzembe helyezni; ausser 
Betrieb sein, szünetelni; 
ausser Betrieb setzen, 
megszüntetni.
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Betriebsam, szorgalmas, 
munkás; die Fabrikan
ten unserer Umgegend 
sind sehr betriebsam, kör
nyékünk gyárosai igen szor
galmasak.

Betriebsart, n. kezelési mód, 
kezelés módja.

B etriebsausgab en,k ezelési ki
adások, üzleti kiadások.

Betriebsblanquette, n. for
galmi minta, forgalmi fe 
li é riet, üzemi fehérlet.

Betriebscapital, k. forgalmi 
tőke, forgó tőke, üzleti tőke.

Betriebscoefficent, h. üzleti 
egyiittható.

Betriebsconsens, n. üzem- 
engedély, megnyitási enge
dély ( vaspályáknál, gyá
raknál stb.).

Betriebsconto, h. üzleti 
számla.

Betriebsdeficit, k. üzleti vesz
teség,

Betriebsdienst, h. (m i.) üz
letszolgálat, forgalmi szol
gálat.

Betriebsdirection, n. üzleti 
igazgatóság.

Betriebseinnahmen, üzleti 
bevételek.

Betriebseinrichtung, n. üz
let berendezése.

Betriebsfähig, üzemképes.
Betriebsfähigkeit, n. üzem

képesség : die Betriebsfä
higkeit des Unternehmens 
steht in Frage, a vállalat 
üzemképessége kérdéses.

Betriebsfond, h. üzleti tőke.
Betriebsjahr, k. üzleti év, 

üzemév.
Betriebsjournal, k. (adóhi
vatalnál), forgalmi napló.

Betriebskosten, kezelési költ
ség ; üzemi költség.

Betriebsleiter, h. üzletvezető.
Betriebsleitung, n. 1) üzlet- 

vezetés ; 2) üzletvezetőség.
Betriebslocaí, k. üzleti he

lyiség.
Betriebsordnung, n. (vu .) 

üzletszabályzat.
Betriebspersonal, k. üzleti 

személyzet.
Betriebsreglement, k. (vu .) 

üzletszabályzat.
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Betriebsresnltat, k. üzlet- 
eredmény, üzemeredméng.

Betriebsstörung, n. 1) üzlet- 
fermakadds; iá) forgalmi 
zavar.

Betriebsverliältniss, k. üzle
ti viszony.

Betriebsvermittelung, n. 
üzem közveiitése.

Betriebsverwaltung, n. üz
leti igazgatás.

Betriegen, l. Betrügen.
Betrogener, h. megcsalt.
Betrug, li. csalás ; mit Betrug 

umgehen , csaldrdkodni, 
csalni akarni; Betrug 
vorn. Betrug hinten, csal- 
ja.k elől-hát'ul.

Betrügen, csalni, rászedni; 
Einen um grosse Summen 
betrügen, valakit nagy ősz- 
szegig megcsalni.

Betrügerei, n. csalás.
Betrügerisch, csalárd; be

trügerischer Bankerotte, 
csalárd bukás.

Betrügerischerweise, hami- 
misan ; csalárdul.

Bett, k. ágy.
Bettdecke, n. ágyteritö, pap

lan.
Bettdrell, h. yárnahéjcsinvat.
Betteinlage, n. ágybetét.
Bettel, h. (a. m. Bagatelle) 

hitványság, potomság.
Bettelkram, li. potomság.
Bettelpreis, h. potom ár.
Bettelstab, h. koldusbot; an 

den Bettelstab kommen, 
koldusbotra ju tn i ; an den 
Bettelstab bringen, kol
dusbotra juttatni.

Bettflasche, n. ágymelegitö.
Bettfeder, h. ágyioll.
Bettschirm, h. ágyeruyö.
Bettstatt, Bettstelle, n. nyo- 

szolya.
Betttuch k. lepedő.
Bettüberzug, h. ágyfehérne- 

mü, ágybevonat (párna
héj, vánkoshéj).

Bettwaare, n. ágynemű.
Bettwarmer, h. ágymelegitö.
Bettwäsche, n. ágynemű.
Bettzeug, k. ágynemű, ágy

béli.
Bettzieche, n. párnahéj, ván

koshéj, cziha.

Beurkunden, bizonyítani.
Beurlauben , szabadságolni 

(pl. inast).
Beurte, h. (rajnai és elbai 

hajózásnál), sorliajósczéh.
Beurtfahrer, h. sorhajósczéh 

tagjai.
Beurtschifffahrt, n. sorhajó

zás.
Beurtheilen, m egiiélni.
Beurtheilung, megítélés; wir 

überlassen es seiner Be
urtheilung, saját Ítéletére 
bizzuk.

Beui'theilungscommission , 
n. bírálóbizottság, jury.

Beute, n. zsákmány.
Beutel, h. 1) zacskó, erszény; 

sich nach seinem Beutel 
richten, jövedebnéhez szab
ni magát, jövedelméhez al
kalmazkodni; es geht über 
meinen Beutel her, az én 
rovásomra megy; 2) ( tö
rök számolási érték) er
szény f 30,000 török piasz- 
ter, körülbelül 3(^0forin t).

Beutelfaul, szüktnarku; er 
ist beutelfaul, nehezen 
nyitja meg erszényét.

Beutelschneider, h. zsebmet- 
szö.

Beutelschneiderei, 7i. zseb- 
metszés, zsebelés.

Beuteltuch, k. szitaszövet.
Beuten, zsákmányolni.
Beutler, li. kesztyűs.
Beutlerwaare, n. kesztyils- 

árii.
Bevölkerung , n. népesség; 

népesedés.
Bevollmächtigen, meghatal

mazni, felhatalmazni.
Bevollmächtigter, h. képvi

selő, meghatalmazott.
Bevollmächtigung, n. meg

hatalmazás.
Bevormunden, gyámkodni.
Bevorrechtigt, kiváltságolt; 

előnyös; bevorrechtigte 
Forderung, előnyös köve
telés; bevorrechtigte Po
sten, előnyös tételek.

Bevortheilen, megkárosíta
ni ; rászedni; l. Űbervor- 
theilen.

Bevorstehen, közelegni; vár
ni ; fenyegetni; wegen der
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bevorstehenden Weih
nachten ist der Umsatz, 
lebhafter geworden, a kö
zelgő karcicsonyi ünnepek 
miatt a forgalom élénkebh 
le tt ; dem Zucker steht 
noch eine weitere Erhö
hung bevor, a czukor árá
nál még további emelkedés
nek nézhetünk elébe; eine 
neue Geldkrisis steht uns 
bevor, uj pénzválság fe
nyeget bennünket; uj pénz
válságnak nézhetünk elébe.

Bevorzugen, előnyben része- 
síteni, elsőséget adni; be
vorzugt, előnyben, részesí
tett.

Bewaffnete Bedeckung, n. 
őr kisér et, fegyveres kíséret.

Bewahren, megőrizni, óvni; 
eltenni; Ihre rechtzeitige 
Mittheilung hat uns vor 
grossen Verlust bewahrt, 
jókori közleménye nagy 
veszteségtől őrzött meg ben
nünket; dieser Platz hat 
selbstún jener Krisis seine 
Solidität b e w a h r t ,a piacz 
még ama válságban is meg
tartotta szílcirdságát; be
wahren Sie das Duplikat, 
tegye el a másodlatot.

Bewähren (sich), bizonyulni; 
das Unternehmen bewähr
te sich nicht als vortheil- 
haft, a vállalat nem bizo
ny ült előnyösnek; dies 
veranlasst uns Ihre oft 
bewährte Gefälligkeit in 
Anspruch zu nehmen, ez 
inelit minket arra, hogy az 
Ón kipróbált szívességét 
igénybe vegyük; diese 
Nachricht hat sich nicht 
bewährt, ez a hír nem va
lósult meg; ein Haus von 
bewährter Solidität, ki
próbált szolid ház; aus be
währter Quelle schöpfen, 
biztos forrásból meríteni.

Bewältigen , legyőzni; ich 
kann die Arbeit nicht be
wältigen, nem győzöm a 
munkát.

Bewandert, jártas, tapasztalt 
valamiben; in den Ge
schäften sehr bewandert



Bew andt Beweisdocnmente Bezahlen

sein, az ügyleteliheri na
gyon jártasnak lenni.

Bewandt. Bei so bewandten 
Umständen wird keine Di
vidende gezahlt werden, 
így dllvdn a dolog v. ily 
körülmények között osztalék 
nem fizettetik.

Bewandtniss, w. Es hat da
mit eine andere Bewandt
niss, egészen másként áll a 
dolog; es hat damit fol
gende Bewandtniss, a do
log így áll.

Bewegen, mozogni: mozgat
ni  ̂ mozgásba hozni; der 
Umsatz bewegt sich zw i
schen 1000 lind 1500 Bal
len , a forgalom  1000 és 
1500 bál között ingadozik ; 
Fragen, welche die Han
delswelt bewegen, a keres
kedelmi világot mozgásba 
hozó kérdések; die Börse 
ist bewegt, a börze ( tőzsde) 
izgatott,

13eweglich, ingó; bewegli
ches G ilt , ingó vagyon, 
ingóság; bewegliches Ka
pital, ingó tőke.

Bewegung, n. mozgás, moz
galom; die Course neh
men eine rückgängige Be
wegung, az árfolyamok ha
nyatló irányt vesznek v. ha- 
fiyatléisnak indulnak; stei
gende Bewegung, emel
kedő irányzat; ein Kapi
tal in Bewegung setzen, 
valamely tőkét mozgóvá 
tenni; diese Begebenheit 
hat eine grosse Bewegung 
im Zucker hervor ge
bracht, ez az esemény nagy 
árhullámzást hozott létre a 
czukornál.

We\Yeis,h.l)bizonyiték,bizony- 
séig; Beweis durch Augen
schein, birói szemle; Be
weis durch Sachverstän
dige, bizonyítás szakértők 
édtal; den Beweis führen, 
den Beweis liefern , bizo
nyítani; 2) j e l ;  nehmen 
Sie das als einen Beweis 
meiner Erkenntlichkeit, 
fogadja ezt elismerésem v. 
hálám jeléül.

Kereskedelmi szótár. I.

Beweisdocnmente, bizonyító 
okiratok.

Beweisen, bizonyítani, bebi
zonyítani.

Beweisführer, h. bizonyító 
fél.

Beweisführung, 7i. bizonyí
tás.

Beweiskraft, n. bizonyító erő; 
ordnungsmässig geführte 
Handelsbücher der einge
tragenen Kaufleute haben 
ein grösseres o. geringeres 
Maass der Beweiskraft, a 
bejegyzett kereskedők ren
desen vezetett könyvei több 
vagy kevesebb bizonyító erő
vel bírnak.

Beweislast, n. bizonyítási te
her, bizonyítási kötelesség.

Beweismittel, k. bizonyítási 
eszköz, bizonyíték.

Beweisschrift, n. bizonyítási 
irat.

Beweisstück, k. Beweisur
kunde, n. bizonyító okirat.

Be weis verfahren , k. bizo
nyító eljárás.

Bewenden, k. Dabei hat es 
sein Bewenden, a mellett 
marad a dolog.

Bewenden. Es dabei bewen
den lassen, abban hagyni, 
megnyiigodni valamiben, 
tovább nem feszegetni.

Bewerben (sich), 'pályázni; 
folyam odni; sich um ein 
Anlehen bewerben, köl
csön után já rn i;  sich bei 
Jemandem um eine erle
digte Stelle bewerben, va
lakinél megürült állásért 
folyamodni.

Bewerkstelligen, foganato
sítani; véghez v inn i; e i
nen Auftrag bewerkstelli
gen , megbízást foganato
sítan i; den Verkauf be
werkstelligen , az eladást 
foganatosítani.

Bewerthen , becsülni, meg
becsülni, értékét megszabni.

Bewilligen, engedni; enge
délyezni; einen Nachlass 
bewilligen, leengedést ad
ni ; billigere Preise bewil
ligen, olcsóbb árakat en
gedni; eine Forderung be-
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willigen, valamely követe
lésre ráállan i, valamely 
követelést elfogadni; dié 
Generalversammlung hat 
die Vermehrung des Ge
sellschaftskapitals bewil
ligt, a közgyűlés a társa
sági tőke fölemelését enge
délyezte.

Bewilligung, n. engedélyezés; 
ich erlaube mir, meinen 
Vorschlag um Bewilhgung 
eines offenen Credits zu 
erneuern, legyen szabad 
ajánlatomat nyílt hitel en
gedélyezése iránt megújí
tanom.

Bewindhaber, h. kereskedel
mi társaság igazgatója H ol
landiában.

Bewirken, eszközölni, okoz- 
ni ; die lebhafte Nachfra
ge bewirkt ein Steigen
der Preise, az élénk keres 
let (keresés)  az árak emel
kedését okozza; suchen Sie 
eine Preisermässigung zu 
bewirken, iparkodjék árle
engedést eszközölni ki v. 
nyerni,

Bewirthschaften, gazdaságot 
folytatni, gazdálkodni, ke
zelni.

Bewirthschaftungskosten, 
gazdálkodási költségek, gaz
dasági költségek.

Bewogen. Sich bewogen fin
den, indíttatva érezni ma
gát.

Bewusst, tudvalevő; die be
wusste Angelegenheit ist 
noch nicht geordnet, a 
tudvalevő ügy nincs még 
rendezve; soviel mir be
wusst ist, a 7nennyire én 
tudom.

Bezahlen, megfizetni, befizet
n i;  bezahlt erhalten, kö
szönettel felvettem ( nyug
tázás számlákon); sich für 
etwas bezahlt machen, 
magát kielégíteni; ich wer
de mich bezahlt zu ma
chen wissen, majd találok 
módot, hogy pénzemhez 
jussak V. hogy pénzemet 
megkapjam; mit Waaren 
bezahlen, árúval fizetni;
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Gebühren bezahlen, illeté
keket leróni.

Bezahlung, n. 1) fizetés; 2) 
kifizetés  ̂ megfizetés.

Bezeichnen , jelezni ; eine 
Forderung als dubiös be
zeichnen, követelést kétes
nek jelezni v. megjelölni; 
bezeichnen das Gepäck, 
megjelezni a málhát; eine 
Forderung als übertrie
ben bezeichnen, követelést 
túlzottnak mondani.

Bezeichnung, n. jelölés, meg
jelölés.

Bezetteln, hárczázni,  jegy
gyei ellátni ( az árúkra az 
ár- V. mértékjegyet felra
gasztani) ; die Colli be
zetteln, az árúdarabokat 
megbárczázni.

Bezetten , n. bécsi rongy, 
tournesol.

Bezeigen , m utatni; wir 
freuen uns, dass Sie sich 
mit der Qualität der letz
ten Waare zufrieden be
zeigen , örömmel látjuk, 
hogy a legutóbb küldött 
árú minőségével elégedett 
V. meg van elégedve.

Bezeugen, tanúsítani; was 
wir mit unserer Unter
schrift bezeugen, a mit 
aláírásunkkal bizonyitunk 
V. erösitünk.

Beziehbar, kapható, megren
delhető.

Beziehen, hozatni, venni; sei
ne Waaren aus London be
ziehen,árwií Londonból ho
zatni ; eine Dividende be
ziehen, osztalékot fölvenni; 
der Tarif bezieht sich auf 
alle Waaren ohne Aus
nahme, a díjjegyzék kü- 
lömbség nélkül minden árú
ra vonatkozik; Herr N. 
hat mir gestattet, mich 
auf ihn zu beziehen, N. 
úr megengedte, hogy reá 
hivatkozzam; Märkte be
ziehen , vásárokra já rn i 
(m int eladó).

Beziehung, n. 1) vonatkozás, 
viszony; wir stehen in Be
ziehung zu diesem Hause, 
összeköttetésben v. viszony

ban állunk ezzel a házzal; 
unter Beziehung auf mei
nen Brief von 10. d., hivat
kozva e hó 10-én kelt leve- 
lemr e;in dieserBeziehung, 
e tekintethen, erre nézve; 
in einer Beziehung ist 
gut, dass . . . ,  bizonyos te
kintetben jó  , hogy . . . ;  
meine Beziehungen von 
diesem Artikel sind unbe
deutend, ezekből a czik- 
kekböl jelentéktelen meny- 
nyiséget hozatok ; 2) (kv.) 
utalás (pl. a naplóból a fő
könyv valamelyik lapjára).

Beziffern, kitenni ; die Aus
gaben bezifíern sich auf 
100 Gulden, a kiadások 
száz forintot tesznek k i; a 
kiadások száz forintra rúg
nak.

Bezirk, h. já rás ; ( b.J, ke
rület.

Bezirksamt, k. kerületi hiva
tal, kerületi elöljáróséig.

Bezirksgericht, k. járásbiró- 
ság.

Bezirksvorstand, h. Bezirks
vorstehung , n. kerületi 
elöljáróság; kerületi elöl
járó. [kér.

Bezoarwurzel, n. bezoárgyö-
Bezogene, h. intézvényezett; 

der Bezogene verweigerte 
die Annahme, az intézvé
nyezett 'megtagadta az el
fogadást.

Bezug, h. 1) illetmény, ille 
ték, járandóság; 2) in Be
zug auf, vonatkozólag, te
kintettel a rra ; dies hat auf 
die Art der Zahlung kei
nen Bezug, en7iek semmi 
köze a fizetés rnikéntjéhez 
V. módjához; 3) er macht 
seine(Waaren)Bezüge von 
den Fabrikanten, minden 
árúját a gyái'osoktól veszi 
V. hozatja.

Bezugnahme, n. vonatkozás ; 
unter Bezugnahme auf 
meine früheren Mitthei
lungen, tekintettel v. vonat
kozással korábbi közlemé
nyeimre.

Bezugnehmend, vonatkozó
lag, vonatkozva.
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Bezugsberechtigt, felvételre 
jogosított V. jogosult.

Bezugsbewilligung, n. beho
zatali ejígedély ( különösen 
monopol-árúkra ).

Bezugscalculation, n. beszer
zési számítgatás v. számve
tés V. számolás.

Bezugscoloime, n. hivatko
zási rovat.

Bezugsort, h. beszerzési hely 
( az a hely, a honnan a ke
reskedő árúit hozatja).

Bezugsperiode, n. átvételi 
időszak.

Bezugsquelle, n. beszerzési 
forrás, vételforrás.

Bezugsrecht, k. 1) elővételi 
jog ; 2) átvételi jog.

Bezugsschein, h. vétlevél.
Bezugsspesen,beszerzési költ

ségek.
Bezugszahl, n. (k v .) vonat

kozó szám, utaló szám.
Biancoacceptationscredit, h. 

fedezetlen elfogadási hitel.
Bianco stehen, fedezetlen v. 

fedezetlenül v. hoppon ma
radni.

Biberfell, k. hódbőr.
Biberhaar, k. hódszőr.
Bibergeil, k. hódony.
Bicarbonat, k. bikarbonat 

(kettős szénsavas káli v. 
nátron).

Bielbrief, h. hajószerzési ok
irat, l. Beilbrief.

Bienenkeule, n. sejtes föld 
(hulladék a viaszkészités- 
nél).

Bienenkorb, h. méhkas, kap
tár, méhköpü.

Bienenstock, h. méhkas.
Bier, k. sör.
Bierbrauerei, n. serfözés; ser

főzőház.
Bierfass, k. söröshordó.
Bierglas, k. söröspohár.
Bierhefe, n. sörsepi'ü.
Bierstein, h. gabnakő.
Biersteuer, 7i. söradó.
Bierversilberer, h. sör-elárú- 

sitó.
Bierwaage, 7i. sörmérték, sör-

7nérő.
Bierwürze, n. sö7'lé, árpalé.
Bieten, ajánlani, kínálni; 

höher bieten, többet igér-
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n i ; es wurde lebhaft gebo
ten , nagy volt a vételi 
kedv V. árkinálat; wie 
hoch Itieten Sie Ihre 
W aare? mennyire tartja 
árúit ? hogy adja porté
káit ?

Bieter, li. ajánlattevő, kí
náló; es fanden sich keine 
Bieter, nem akadtak aján
lattevők.

Bigarradiaöl, k. bigarradia- 
olaj ( a keserű narancs hé
jából)

Bijou, h. ékszer.
Bijouterie, n. ékszerüzlet, 

a ranymüves-bo It.
Bijouterie!*, h. ékszerész, drci- 

gakőárús, ékszerárús.
Bijouteriewaare, n. ékszer- 

árú.
Bilance, l. Bilanz.
Bilander, h. két cirboczos (hol

landi folyóiizi kereskedő 
hajó).

Bilanz, n. mérleg; rohe o. 
rauhe B ilanz, nyersmér
leg ; Monatsbilanz, havi- 
mérleg ; Ausgangs bilanz, 
végmérleg; Eingangsbi
lanz, bevezető mérleg, meg- 
7iyitó mérleg; unter Bi
lanz stehen, mérlegen alul 
állani, veszteségben lenni; 
die Bilanz ziehen, mérle- 
gezni, mérleget elkészíteni.

Bilanzabschluss, h. mérleg- 
zárlat, mérleg lezárása.

Bilanzbuch, k. mérlegkönyv.
Bilanzir en, mérleg ezni.
Bilanzirter Conto, kiegyen

lített számla.
Bilanzschein, h. tőkeelismer- 

vény, l. Kapitalschein.
Bilateral, kétoldalú ; bilate

raler Vertrag, kétoldalú 
szerződés.

Bild, k. kép; gestochenes 
Bild, metszett kép; gemal
tes Bild, festett kép; Bild 
in Lebensgrösse, életnagy
ságú kép; eingerahmtes 
Bild, keretbe foglalt kép, 
ráimás kép.

Bilden, képezni, alakítani, 
idomítani; eine Gesell
schaft bilden, társaságot 
alakítani; sich als Actien-

gesellschaft bilden, 7'ész- 
vény tár sasággá alakúlni; 
diese Sendung bildet den 
Betrag von 100 Gulden, 
ez a küldemény 100 forintot 
tesz.

Bilderbibel, n. képes biblia.
Bilderbuch, k. képeskönyv.
Bilderfibel, n. képes ábécé.
Bilderhändler, h. képá7'us.
Bilderkram, Bilderladen, h. 

képesbolt.
Bilderrahmen, h. képráma, 

keret.
Bildhauerarbeit, n. szobrász

munka.
Bildschnitzerarbeit, n. kép- 

faragó-munka.
Bildseite, n. képlap (képes 

oldala a pénznek).
Bildung, n. 7iiű veltség; kauf

männische Bildung, keres
kedelmi képzettség.

Billard, k. biliárd; tekeasz
tal.

Billardball, k. biliárdgolyó, 
te ke golyó, biliár dlapda.

Billardband, h. biliárdpánt.
Billardkugel, 71. l. Billard

ball.
Billardstock, h. dákó, tekehot.
Büiebrief, h .(h a j.) hajóügy

levél , záloglevél ( melyet 
a hajó építésekor a köl
csönzőnek adnak oly felté
tellel, hogy he7ine a hajót 
a kölcsÖ7izőnek zálogúl le
kötik).

Biliét, k. 1) je gy ; kül. név
je g y ; (v7i.) 7uenetjegy, 2) 
levélke, 3) váltó; biliét á 
ord re , (franczia), saját 
váltó.

Bille tausgabe, n. jegy kiadás.
Billeteur h. jegykiadó, jegy

osztó.
Billetiren, bárczázni; Waa- 

ren mit Preiszetteln bil
letiren, árúkat árújegy- 
gyel ellátni, bárczáz7ii.

Bilíetkassier, h. jegypénz- 
tárnok, jegy pénztáros.

Billetstempel, h. jegybélyeg.
Biliig, 1) jutányos, olcsó; 

biliig werden, olcsóbbod
ni ;  zu einem billigen 
Preise, jutányos áron; 
billigere Preise stellen,
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olcsóbb árakat szabni; für 
billig halten , olcsóllani ; 
2 )  7néltányos;  ein billiges 
Abkom men, 7néltányos 
egyesség.

Biliigen, helyeselni, méltá
nyolni.

Billigermaassen, billigerwei
se, 7iiéltán, helyesen.

Billigkeit, n. 1) olcsóság, ju - 
tányosság; 2 )  méltányosság.

Billion, billió, 7nilliomszor 
millió (egy, 12 nullával); 
a f7'ancziáknál billión =  
ezer m illió v. egy milliárd.

Bili of exchange, váltó (ang.).
B illon , váltópénz (csekély 

értékű pénz, melyben az 
ezüst ötven százaléknál ke
vesebb) ; forgalomból ki- 
ment pénz.

Bimetallismus, kettős ércz- 
érték, kettős érték.

Bims, Bimsstein, h. tajtkő.
Bimssteinpapier, k. csiszoló- 

papir.
Bimssteintuch, k. tajtkővá- 

szon (csiszoláshoz).
Binden, kötni, megkötni; 

binden Sie sich nicht an 
den Preis, ne kösse 77iagát 
v. ne ragaszkodjék az ár
hoz; die Clausel ist für 
mich nicht bindend, a zá- 
7'adék ne77i kötelező reám 
7iézve V. engem nem köte
lez.

Binder, h. kelem (7iem fest
hető. durva szálak a gyap
júban).

Binderlohn, h. csomagolási 
díj.

Binde rwaare ,n. kádármunka.
Bindfaden, h. zsineg, kötő- 

fonál.
Binnenhafen, h. belső kikö

tő, közbenső rév.
Binnenhandel, h. belkeres- 

kedele77i.
Binnenländer, h. két árbo- 

czos.
Binnenschifffahrt, n. belföl

di hajózás; közbeeső hajó
zás.

Binnenverkehr, h. belforga- 
lo771, bel földi forgalom.

Binnenzoll, h. közbenső vám.
Binsendeeke, n. gyékény.
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Binsenkorb, h. gyékénykosár.
Binsenmatte, n. gyékény.
Binsenwaare, n. kákaárú, 

gyékényárú.
Birkenrinde, n. íiyirfakéreg.
Birkentbeeröl, k. nyirfakát- 

rányolaj.
Birne, n. körte.
Bis. Bis auf Weiteres, to

vábbi intézkedésig; bis 
dato, eddig, ekkoráig.

Bisam, h.pézsma, Í. Moschus.
Bisamrattenfell, k. pézsma- 

hódbör.
Bisamkorn, k. pézsmamag.
Bischofessenz, n. narancslé.
Biscuit, k. kétszersült, pis

kóta.
Biscuitporcellan, k. zomdn- 

colatlan porcellán, vászon- 
porcellán.

Bisogno, h. szükségben utal
vány.

Bisonhaut, n. vadbivalybör.
Bister, h. biszter ( iszapolt ko

romból készített barnafes
ték).

Bitte, n. kérés, kérelem; 
schriftliche Bitte, Írásbeli 
kérelem, kérvény , folya
modvány; ich erlaube mir 
die Bitte, bátorkodom kér
ni ; meine Bitte geht da
hin, kérésem az, hogy . ..

Bitten, kérni; Jemanden um 
Etwas bitten, valakitől va
lamit kérn i; er hat mich 
um;Auskunft über Jemand 
gebeten, értesítést kért tő
lem valaki felől.

Bittererde, n. keserüföld, 
magnézia.

Bitterholz, k. keserfa, quas- 
siafa.

Bitterlauge, n. keserülúg.
Bittermandelöl, k. keserű 

mandulaolaj.
Bittersalz, k. keserűsé.
Bitterwasser, k. keserűviz.
Bittlich. Jemanden um Et

was bittlich angehen, ké
relemmel já ru ln i valakihez 
valamiért, valamit valaki
től kérni.

Blackfischbein, h. tinhal- 
csont.

Blanco, üresen; in Blanco 
acceptiren, üresen elfogad

ni ; in Blanco lassen, üre
sen hagyni; blanco trassi- 
ren, összeg kitétele nélkül 
intézvényezni.

Blancoaccept, k. üres v. ki
töltetlen váltó elfogadása; 
nyílt hitel alapján elfoga
dott váltó.

Blancocredit, h. nyílt hitel, 
fedezetlen hitel.

Biancogeschaft, k. különbö
zeti ügylet.

Blanco-Indossament, k. üres 
hátirat, üres forgatmány.

Blank, l. Blanco.
Blankett, k. fehérlet.
Blankscheite, n. plancséta, 

vállfűző lemez.
Blanquette, n., l. Blankette.
Blasbalg, h. fúvó.
Blaseinstrument, k. fúvó 

hangszer.
Blasengrün, k. hólyag zöld 

(  varjutövisbogyó).
Blasenkäfer, h. kőrisbogár.
Blasensteuer, n. kazánadó.
Blasenzins h. kazándij.
Blaseröhre, n.fúvó cső.
Blatt, k. 1) lap, levél; Blatt für 

Blatt, laponként; ein gan
zes Blatt (két oldal), egész 
jegyzéklap ; 2) szél; das 
Zeug ist so schmal, dass 
drei Blätter nöthig sein 
werden, a keime oly kes
keny, hogy három szél fog 
kelleni.

Blätterschwamm, h. galócza, 
tiszafa-gomba.

Blättertabak, h. leveles do
hány.

Blattgold, k. aranyfüst.
Blatthalter, h. irattartó.
Blattsilber, k. ezüstfüst.
Blattzeichen, k. olvasójegy.
Blau, kék; dunkelblau, sötét

kék , szederjes; halbblau, 
világoskék, ég színű; blau 
ins graue fallend, szürkés 
kék; blau ins grüne fal
lend, zöldes V. zománczos 
kék ; ins Blaue speculiren, 
vaktában üzérkedni.

Blaubeere, n. iifonya.
Blaufarbe, n. kobaltkék, kék- 

színű.
Blauholz, k. kékfa.
Blaupapier, k. kékítőpapiros.
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Blausäure, n. kéksav.
Blaustärke, n. kékítő l. 

Waschblau.
Blaustein, k. kékkő, kékgá- 

licz.
Blech, k. pléh, bádog.
Blechbüchse, n. bádogsze-- 

lencze.
Blechflasche, n. bádogpa- 

laczk.
Blechwaare, n. pléhárú, bá

dogárú.
Blei, k. ólom.
Bleil)en, maradni; verpflich

tet bleiben, kötelezettség
ben maradni v. megmarad
n i;  es bleibt bei unserer 
Verabredung, a mellett 
maradunk, a hogy megálla
podtunk; bleibender Vor
theil , maradandó előny; 
400 Gulden bleiben Ilineu' 
als Guthaben, 400 forint 
javára marad; bleibende 
Ausstellung, állandó tár
lat ; bei diesem Preise 
bleibt mir nicht der ge
ringste Nutzen, ily ár mel
lett legcsekélyebb hasznom 
sem marad.

Bleiblech, k. hengerelt ólom.
Bleichen, fehéríteni (vász

nat).
Bleicherde, n. fehérítő föld 

(a  papirosgyártáshoz).
Bleifeder, n. czeruza, p la j- 

bász. Írón.
Bleigekrätz, k. ólomreszelék,, 

ólomforgács.
Bleiglanz, h. ólommáz, fény- 

máz.
Bleiplatte, n. ólomlemez.
Bleiroth, ólompir ( a minium 

legfinomabb fa ja ).
Bleischrott, li. ólomsörét.
Bleistift, h. czeruza, plajbászy 

Írón ; in Holz gefasster 
Bleistift, héjasirón; unge
fasster Bleistift, héjatlan 
Írón.

Bleiwaare, n. ólonuírú.
Bleiwaarenfabrikant,/i.ó?o?/i-

mügyáros.
Bleiw^eiss, k. ólomfehér.
Bleizucker, k. ólornczukor.
Bleizug, h. ablakólom.
Blende, n. ellenző.
Blind, vak; blinder Lärm,.
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vaklárma: blind ankom
men, megjár ni, 'pórul já r 
ni, felsülni.

Blindrahme, n. vakkeret.
Blitzschlagassecuranz, n. 

biztosítás villámokozta ká
rok ellen.

Blonde, n. selyemcsipke.
Bloss. Der blosse Besitz, 

pusztán birtok, csak birtok; 
Waaren bloss verladen, 
árúkat göngy nélkül fe l
rakni.

Blotter, blotting paper, k. 
itatós papir.

Blouse, n. zubbony, blúz 
(könnyű munkásruha).

Blühen, virágzani; der Han
del ist hier in einem blä
henden Zustande, a keres
kedelem itt virágzó állapot
ban va n ; der Handel 
blüht, a kereskedelem disz- 
lik.

Blume, n. 1) virág ; 2) java, 
lelke , színe valaminek ; 
Blume des Mehls, liszt- 
láng; Blume des Weines, 
bor zamatja; 3) Blume des 
Sackes, szájcsokor, a zsák
nak csokorra kötött szája.

Blumenhändler, h. virág
kereskedő.

Blumenkohl, h. virágos ká
poszta, virágos kel, kárti- 
fiol.

Blumenknolle, n. virággumó.
Bluménsame, n. virág mag.
Blutegel, h. nadály, piócza.
Blutegelhándler, h. nadály- 

kereskedö, pióczakereskedö.
Blutlaugensalz, k. rérlúgsó.
Blutstein, k. vérkö.
Boa, n. nyakprém.
Bobbinetmaschine, n. bob- 

binet (tulle anglais) szövő
gép.

Bockbier, k. bakser.
Bockdorngummi, k. tragant 

gurnmi.
Bockshorn, Bockhörnel, k. 

szent jánoskenyere.
Bockshornsamen, h. fenö- 

grék, bakszarvú fűmag.
Boc.ska, orosz folyadékmérték 

40 wedro (akó) = 4 9 2  
liter.

Bőd ('ti, h. föld, talaj, té r ; die

Speculation hat an Boden 
verloren, az üzérkedés v. 
spekuláczió tért vesztett; 
wenn man auf dem Bo
den ist, dann ist das 
Sparen zu spät, késő a 
takarékosság, midőn üres a 
szekrény.

Bodencredit, h. földhitel.
Bodencreditanstalt, n. föld

hitelintézet.
Bodencreditpfandbrief, h. 

földhitelintézeti záloglevél.
Bodenerzeugniss , k. föld 

termése, jöldtermék , ter
mény.

Bodenmeister , h. raktáros, 
raktár nők.

Bodenverbesserungsbank,rí. 
földjavító bank, talajjavító 
bank.

Bodmerei, n. hajókölcsön.
Bodmereiwechsel, h. hajós- 

váltó.
Bodmereivertrag, h. hajós- 

kölcsön.
Bogen, h. ív; ein Bogen Pa

pier, egy ív  papiros; in 
Bausch und Bogen, egyre- 
másra.

Bohle, n. padlé)deszka.
Bohne, n. bab; es ist keine 

Bohne werth, egy fabatkát 
sem ér, babot sem ér.

Bohnenkraut, k. szátorja.
Bohnenmehl, k. babliszt.
Bohrer, h. fúró.
Böhnhase, h .(b r .) zugalkusz,

l. Bönhase.
Boisseau, francia ürmérték 

gabna, liszt, kőszén számá
ra =  1 2 ^ 2  liter.

Boje, n. (ha j.) uszor.
Bolengeld, k. helypénz.
Bolerde, n. pecsétföld.
Bollette, n. czímjegy ; jegy, 

bárcza.
Bolzen, h. csapszeg.
Bombassin,fcomte2Ín ( gyász 

szövet).
Bon, h. bonjeqy, bon, köte

lező jegy.
Bona fide, jó  hiszemben; bo

na fide Besitzer, jó/ws2(3mM 
birtokos.

Bonbon, h. czukorka, bonbon.
Bonbonniere, n. czukorka- 

tartó.
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Bonds, adóslevelek, állami 
kötelezvények.

Bönhase, h. (b r.) zugalkusz 
(meg nem hitelt és fel nem 
jogosított alkusz).

Bonification, n. kártalanítás, 
megtérítés.

Bonificiren , kártalanítani, 
kármentesíteni; rriegtéri- 
teni,

Boniscediren , ( csőd) va
gyont átengedni (a hitele
zők javára).

Bonitätsclasse, n. (brzt.) m i
nőségi osztály.

Bonitirung, n. becslés; kill, 
fekvő birtok becslése.

Bonitur, n. becslés ( gyapjú
nál ).

Bonus, h. nyereség ; nyújtott 
előny, javára eső rész.

Boot, L  kis hajó, sajka, csó- 
nak, ladik.

Borax, h. póris.
Boraxsäure, n. pórissav.
Bord, k. szél, karima ; kid. 

hajó széle v. párkámja ; an 
Bord gehen, hajóra szál- 
la n i; an Bord bringen, 
hajóra rakni v. szállítani ; 
an Bord nehmen, hajóra 
venni; vom Bord holen, 
hajóról kirakni; über 
Bord werfen, a hajóból ki
hányni ; (á lt.) kivetni.

Bordage, n. kerítés, boríték, 
bélés.

Borde, n. sujtás, paszomány.
Bordereau, kimutatás; szám

jegyzék.
Bordgebühr, n. hajóillet

mény.
Bordmänner, hajós czéh tag

ja i  ( különösen a Majnán és 
Elbán).

Bordüre, n. szegély disz.
Borg, h. hitel, kölcsönvétel, 

hitelre v. hitelbevétel; auf 
Borg geben , hitelbe v. hi
telre adni ; auf Borg neh
men, hitelbe v. hitelre ven
n i ; auf Borg und Nim
merzahlen, soha meg nem 
adom fejében.

Borgen, 1) kölcsönözni, köl
csön venni, hitelbe v, hi
telre venni; 2) kölcsönadni, 
hitelbe v. hitelre adni, hi
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telezni; lange geborgt ist 
nicht geschenkt, hosszú 
kölcsön még nem ajándék; 
Borgen macht Sorgen, köl
csön gonddal já r.

Borggeschäft, k. kölcsönügy
let, hitelügylet.

Borgnehmer, h. kölcsönvevö, 
hitelbe vevő.

Borg- und Nachlassvertrag, 
h. hitel- és leengedési szer
ződés.

Borgvertrag, h. kölcsönszer
ződés.

Borke, n. kéreg.
Borsäure, n. bórsav, póris- 

sav.
Börse, n. í) börze (tőzsde); 

die Börse besuchen, a bör
zét látogatni, a börzére já r 
n i;  Schluss der Börse, 
börzezárlat, tőzsdezárlat; 
Eäumung der Börse , bör- 
zekiürités, tőzsdekiürités; 
ein Papier an der Börse 
einführen, valamely pa
p irt a börzén bevezetni ;
3) erszény.

Börsebesuch, h. börzelátoga
tás, tőzsdelátogatás; Eecht 
zum Börsebesuche, börze
látogatási jog, tőzsdeláto- 
gatási jog.

Börsecommissär, h. börze
biztos, tőzsdebiztos.

Börsefähig, börzeképes, tőzs
deképes, börzejogos, börzére 
jogosított.

Börsegeschäft,/c. börzeügylet, 
tőzsdeügylet.

Börsemanoeuvre, k. börzefo
gás.

Börsenälteste, h. börzei elöl
járó.

Börsenanschlag, h. börzehir
detmény.

Börsenauftrag, h. börzei meg
bízás, tőzsdei megbízás.

Börsenausläuten, kicsenget
ni (börze üzlet vége).

Börsenberechnungen, börzei 
hozzávetés, tőzsdei számí
tás.

Börsenbericht, h. börzetudó
sítás, börzejelentés, tőzsde
tudósítás.

Börsencotirung, n. börze
jegyzés.

Börsencours, h. börzeárfo
lyam. tőzsdeárfolyam.

Börsendifferenz, n. börzekü
lönbözet, tőzsdekülönbözet.

Börseneffecten, börzei érték
papírok , tőzsde - értékpa
pírok.

Börseneinläuten, (b r.) be
csengetni , beharangozni.

Börsengericht, k. börzebiró- 
ság, tőzsdebiróság.

Börsengerüchte, börzei Ili
inek. [játékos.

Börsenjobber, h. kis börze-
Börsenkammer, n. börzeka

mara, tőzsdekamara.
Börsenkönig, h. börzekirály, 

tőzsdekirály (a börzén [a 
iazsäen) hangadó szerepet 
vivő bankár).

Börsenmässig, börzeszerüleg.
Börsenordnung, n. börze- 

rend, börzeszabályzat, tőzs- 
deszabályzat.

Börsenpapier, k. börzepapir, 
tőzsdepapir.

Börsenschluss, h. 1) börzekö
tés ; 2) börzezárlat, tőzsde
zárlat.

Börsenspiel, k. börzejáték, 
tőzydejáték.

Börsensensal, h. börzealkusz, 
tőzsdealkusz.

Börsenspeculation, n. börze- 
nyerészkedés, tőzsdespeku- 
láczió.

Börsensprache, 7i. börzei mű
nyelv, tőzsdenyelv.

Börsenspeculant, h. tőzsde- 
speculans, börzejátékos.

Börsensteuer, n. börzeadó,
Börsenstimmung, n. tőzsde

hangulat, hangulat a bör
zén (tőzsdén).

Börsenstreich, h. börzecsin.
Börsenwerth, h. börzei érték, 

tőzsdeérték.
Börsenzettel, h.börzejegyzék, 

tőzsdelap.
Börseprotest, h. börzei óvás, 

tőzsdei óvás.
Börserath , h. börzetanács, 

tőzsdetanács.
Börseschluss, h. börzekötés; 

der einfache Börseschluss, 
egyes börzevétel.

Börsestunden , börzeórák, 
tőzsdeórák.
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Börsetag, h. börzenap. 
Börseunfähigkeit, n. nein 

börzeképes, börzére (tőzs
dére) nem jogosított volta 
(valakinek).

Börsewerth, h. börzeérték,, 
tőzsdeérték.

Borstbesen, h. sörte-seprő.
Borste, n. sörte, serte.
Borstenabfall, h. sörtehidla- 

dék.
Borstenpinsel, h. sörteecset..
Borstenvieh, Iz. sertés.
Borstenviehmastanstalt, n. 

sertéshizlaló intézet.
Borstwisch , h. sörteseprő,. 

por seprő.
Borte, n. szegély, paszomány..
Bortwaare, n. fürészárú.
Bosselwaare, n. avult árú.
Bossirwachs , k. mintázó

viasz.
Botenanstalt, n. küldöncz- 

intézet, gyalogposta-inté- 
zet.

Böttcherholz, k. kádárfa.
Böttcher lohn, h. kádár díj.
Böttcherwaare , n. kádár- 

munka, kádái'árú.
Böttcherwoche, n. a lipcsei 

váséir első hete.
Bottega, n. bolt, szatócskeres

kedés ( olasz) ;  kávéház; lát
ványossági sátor V. bódé.

Bottelier, h. hajókamra fel
ügyelője.

Bottich, h. kád.
Bottom Dollar, utolsó fillér.
Boucaut, nagy hordó ( kávéra, 

ezukorra vagy más száraz 
árúra).

Bouillons, fodros drót.
Boules colorantes, festő go

lyócskák (  hagymanedvbőt 
gelatinetokokban ételek fes
tésére vagy fűszerezésére).

Bouquet, k. 1) bokréta, cso
kor; 2) zamat; dieser
W ein hat ein feines Bou
quet, ez a bor finom za
matéi.

Bourre de Soie, piheselyem,.
l. Ploretseide.

Boussole, n. tájoló.
Bouteille, n.palaczk.
Boutique, n. 1) bódé, 2) 

korcsma.
Bővel, h. selejtes, avult áréi..



Bozza, velencei bormérték =  
4 quartucci =  2'68 liter.

Boy, h. daróczposztó,
Bracelet, k. karperecz.
Brach liegen, parlago?i he

verni, szünetelni ; das Ge
schäft liegt brach, az üzlet 
pang v. szünetel.

Brachlegung, n. (bank)  meg
buktatás.

Brack, h. selejtes holmi, se
lejtes árú, selejtese valami
nek, alja valaminek.

Bracker, h. 1) szemelő, selej- 
te lö : 3) áruvizsgáló (orosz 
kikötök hivatalnoka).

Brackgut, k. selejtes cirú, á/rú 
selejtese.

Brackvieh, k. selejtes marha, 
kimustrált marha.

Brackteaten , üres érmek 
(arany- v. ezüst-lemezből).

Brägenwurst, n. disznósajt.
Branche, n. ág, szak.
Brand, h. 1) sütött bélyeg; 

á) üszög; gemeiner Brand, 
poros üszög (galmán).

Brandig, üszögös (búza, ár
pa sth.).

Brandgold, k. ( kohászat) pil- 
lanolt arany.

Brandkorn, k. Brandroggen, 
h. üszögös rozs.

Brandschaden, h. tűzkár.
Brandsilber , k. kiégetett 

ezüst. [helye.
Brandstätte, n. (b izt.) tűz
Brandversicherung, n. tűz- 

kármentesités, tüzkárbizto- 
sitás.

Brandweizen,/?, üszögös búza.
Bra’ ntwein, h. pálinka. .
Branntweinblase , n. pálin

kafőzőüst.
Branntweinbrennerei, n. pá- 

linkafőzőház.
Branntweingeist, h. pálinka- 

szesz.
Branntweinkesselzins, h. 

szeszkazán pénz.
Branntweinsteuer, n. szesz

adó, pálinkaadó.
I b-anntvreinwaage , n. bor- 

szeszmérö.
Brasilienholz , k. berzsen, 

h e rzsenfa, fernambu kfa.
Bi-atsche, 7i. brácsa, öreg- 

hegedű ( zenehangszer).

Bozza

Brauch, h. szokás; wenn es 
so Brauch ist, ha ez a szo
kás, ha ez a gyakorlat.

Brauchbar , hasznavehetö, 
használható, hasznos; ein 
brauchbarer junger Mann, 
hasznavehetö, alkalmas f a 
tal ember ; er ist zu allem 
brauchbar, mindenre al
kalmazható, mindenre hasz
nálható, mindenre alkal
mas.

Brauchen, 1) használni, ha
szonra ford ítn i, használt 
venni; wir können diese 
Waare unmöglich brau
chen , ezt az íirút egyálta
lán nem használhatjuk; 
gebrauchte Kleidungs
stücke, avitt, avult v. ócs
ka ruha; 2) kelleni, szük
ségesnek lenn i; Sie brau
chen mir keine Anzeige 
zu machen, Önnek nem 
kell engem tudósítania; nem 
szükséges, hogy erről en
gem tudósítson; der Brief 
braucht nicht frankirt zu 
werden, a levelet nem szük
ség hérmentesiteni; wir 
brauchen noch einigeTau- 
send Gulden, még nehány 
ezer forintra  van szüksé
gem; 3) es braucht drei- 
Monate, bis die Waare 
fertig wird, belekerül há
rom hónapba, míg az árú 
elkészül.

Brauchswerth, h. használati 
érték.

Brauerei, n. serfőző, serföző- 
ház.

Bräuhausabfall, k. sörházi 
hulladék.

Braumalz, n. maláta.
Brauneisenstein, h. barna 

vaskő, bar napát.
Braunkohle, n. barnaszén.
Braunstein, k. barnakő.
Brausepulver, k. pezsgőpor.
Brausteuer, n. söradó.
Brautschatz, h. menyasszo

nyi ajáijdék.
Brecheisen, k. feszitőrúd.
Brechen, 1) megbukni; dieses 

Haus muss über kurz oder 
lang brechen, e kereskedő- 
háznak előbh-utóbb meg kell

Brancli
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buknia; 2) (valakivel)sza
kítani ; ich habe mit ihm 
gebrochen, szakítottam ve
le ; sein W ort brechen, 
szavát megszegni, meg nem 
tai'tani.

Brechnuss, n. ebrész.
Brechweinstein, k. hánytató 

borkő.
Brechwurzel, n. hánytató- 

gyökér, ipekakuana.
Breit, széles; das Tuch ist 

zwei meter breit, a posztó 
két méter széles; es ist so 
lang, als breit, széle hossza
mh

Breitaxt, n. topor, széles balta.
Breite, n. szélesség; in der 

Länge und Breite, szél- 
tében-hosszában; nach der 
Breite gemessen, szélié
ben (mérve).

Bremse, n.fék, surlófék ; ke- 
rékkötő.

Bremsvorrichtung, n. fék- 
szerkezet.

Brenneisen, k. fodorítóvas;
l. Gaufrireisen.

Brenner, h. béltartó, lángzó.
Brennglas, k. gyújtóüveg.
Brennholz, k. tűzifa, tüze

lőfa.
Brennkaffee, h. pörkölt kávé.
Brennmaterial , k. tüzelő

anyag, tűzre való.
Brennöl, k. lámpaolaj, vilá- 

gitóolaj.
Brennspiegel, h gyújtótükör.
Brennstahl, h. edzett aczél.
Bremistoü, h. l. Brennma

terial.
Bret, Brett, k. deszka; auf 

einem Brette bezahlen, 
egyszerre kifizetni; vor 
das heisse Bret kommen, 
törvényszék elé kerülni; 
hoch ans Eret kommen. 
felkapni az ugorkafára; 
das schwarze Brett, fekete 
tábla (melyre a hirdetése
ket ragasztják).

Brettspiel, k. koczkajáték, 
ostábla.

Brettwaare, n. fürészárú.
Breve vista, rövid látra.
Brevi manu traditio, átadás 

rövid úton.
Bricke, n. folyóvízi orsóhal.

B ricke
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Brief, /i. 1) levél;  Brief mit 
der Presse absclireiben, 
levelet sajtóval másolni; 
Briefe mit Wertlideclara- 
t io n , értéknyilváfiítással 
ellátott leiielek; 2 )  (h7\)
árú, kínálat;  von Devisen 
auf London war mehr 
Brief als G e ld , londoni 
váltókban több ki álat (k í
nálás) volt, mint kereslet 
(keresés); alle Conrse sind 
heute B r ie f, ma minden 
árfolyam kínálat ( kíná
lá s );  3) vá ltó ;  kurze 
Briefe, rövid lejáratú vál
tók ;  lange Briefe, hosszú 
lejáratú vciltóli; Briefe 
von der Hand, vá tók első 
kézből (magától a kibocsá
tótól intézvényezett váltók, 
melyek alakja és tartalma 
önkényesen rálasztliató).

Briefbeschwerer , h. levél- 
7iyomó.

Briefcopie, w. levél mása, le
vélmásolat.

Briefcopierbuch, k. levélmá
soló könyv.

Briefcouvert, k. levélboríték.
Briefformular, k. levélminta.
Briefkasten, h. levélszek

rény.
Briefkopf, li. hmnlokirás (le 

velén).
Brieflich, levél útján, levél

heti ; brieflicher Verkehr, 
levelezés.

Briefmappe, n. levéltárcza.
Briefmarke, n. levélbélyeg.
Brief mustéi-, k. árámustra 

levélbe7i, levélmustra.
Briefpaket, k. levélcsomag.
Briefpapier, k. levélpapír, le

vélpapiros.
Briefporto, k. levéldíj, levél

bér, postabér.
Briefportobuch, k. postabér- 

kÖ7iyv.
Briefpost, n. levélposta.
Briefsack, h. Ievéltarisz7iya, 

leveles zsák.
Briefschaften, levelek.
Briefsinhaber, h. Wechsel 

auf Briefsinhaber, bemu
tatóra szóló váltó.

Briefsteller , h. levelező 
( könyv.}.

Briefstreicher, h. papírsi-
71lÍtÓ.

Briefstempel, h. levélbélyeg.
Brieftabak, h. csomódohánij.
Brieftasche, n. 1) tárcza, bu- 

gyelláris ;  2 )  levéltáska.
Briefträger, h. levélhordó.
Briefumschlag, h. boríték, 

levélboi'íték.
Brief und Siegel, Mtelesirás; 

ich gebe Ihnen darüber 
Brief und _ Siegel, hiteles 
írást adok Önnek erről.

Briefwaage, 7i. levélmérleg.
Briefwechsel, li. levélváltás, 

levelezés;  starker Brief
wechsel, sűrű levelezés; mit 
Jemandem in Briefwech
sel stehen, levelezni vala
kivel.

Briefwechseln, levelez7ii, le
veleket váltani.

Brigg, 71. kétárboczú hajó.
Brillant, h. ragyogó gyé

mánt, brilliant.
Brillantglas, k. gyémántüveg.
Brillantwolle , n. gyémá7it- 

gyapjú ( hamis lánnába 
göngyölített gyapj úfo'na-
dék).

Brille, 71. szemüveg, pápa
szem.

Brillenfutter, Brillentfutte- 
ral, k. szemüvegtok.

Brillenglas, k. pápaszem
üveg.

Brillengestell, k. szemüveg- 
foglalat, szemüvegkeret.

Bringen, hozni, v inn i; die 
Eimesse ist acceptirt und 
in Ihr Credit gebracht, 
küldvénye elfogadtatott s az 
Ön javára íra tott;  wir ha
ben den Verkäufer schwer 
dahin gebracht, az eladót 
nehezen bírtuk arra;  der 
starke Begehr hat die 
Actien bis auf 150 Gul
den gebracht, az élénk ke
reslet (keresés) a részvé
nyeket 150 forintra  e7nelte; 
dieses Geschäft hat wenig 
Nutzen gebracht, ez az 
ügylet kevés hasz7iot haj
tott ;  es zu nichts bringen, 
semmire sem menni; un
geachtet seiner Anstren
gungen hat er es zu nichts
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gebracht, erőlködése daczá- 
7'a se7nmire sem vitte; in Er
fahrung bringen, tapasz
talni ; in Erfüllung brin
gen , teljesíteni; in Ord
nung bringen, rendheszed- 
ni, rendbehozni; seine Waa- 
re an den Mann bringen, 
portékáját eladni, portéká
ján  túladni, portékajánali 
vevőt szerezni; an sich brin
gen, magáévá tenni; käuf
lich an sich bringen, meg
venni , megszerezni, meg
vásárolni ; zu Ende brin
gen, bevégezni, elkészülni 
valamivel; zu Stande 
bringen, zu Wege brin
gen, létesíteni, létrehozni, 
unter die Leute brin
gen, elterjeszteni (h irt ) ; 
etwas hinter sich brin
gen, félretc7i7ii, szerezni va- 
lamit ;  in Eechnung brin
gen , számadásba tenni; 
die Speculation hat grosse 
Verluste mit sich ge
bracht, az üzérkedés nagy 
veszteségeket vont maga 
utá7i; um etwas bringen, 
kezéi'ől elütni vala7nit, va
lamitől elejteni valakit; et
was vor sich bringen, meg
szedni magát, meglépesed- 
n i ; zur Anzeige bringen, 
hirdetni; zu Papier brin
gen, Í7'ásba foglalni, leír
n i ; etwas fertig bringen, 
elkészít7ii; es weit brin
gen , es hoch bringen, 
sokra vinni.

Bringer, h. (v . ) felmutató, 
bemutató, átadó.

Brinza, 7i. brinza (túró llo - 
7nániából s a tót vidékről).

Briquetté , n. szénportégla.
Briquettefabrik, n. szénpor- 

téglagyár.
Bristolpapier, k. bi'istolpapi- 

7'os, elefá7itcsontpapíros.
Brocat, h. bi'okát, himes szö

vet.
Broche, n. melltű, 7iásfa.
Brochirt, 1) (kk .) fűzött; 

2) brochirter Stofi’, himes 
keime.

Brod, l. Brot.
Brochure, n. füzet; i'öpirat.
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Broderiewaare, n. hímzett 
árú.

Bronze, k. bronz, harnaréz,
B ro n zea rb e it,&roíí2?mm/ía.
Bronzepulver, k. bronzkor.
Brot, k. 1) kenyér; 2) czukor- 

süveg; sie empfangen heu
te Ihrem Wunsche zufol
ge, ein Fass Melis in 10 
pfündigen Broten, Ön ma 
kívánsága szerint egy hor
dó czukrot kap 10 fontos 
süvegekben ; 3) kenyér, ké
rést ; sein Brot verdie
nen, kenyerét megkeresni; 
E inen um sein Brot brin
gen , valakit keresetétől 
megfosztani; Jemanden zu 
einem Stücke Brot verhel
fen , valakinek keresetet 
szerezni; er hat kaum das 
liebe Brot, betevő falatja 
is alig vari.

Brotherr, h. gazda.
Brotherrngewalt, n. gazdai 

hatalom.
Brotkorb, h. kenyeres kosár.
Brotlos , keresetnélküli: er 

ist brotlos, kereset nélkül 
van.

Brotneid, h. kényérmgység.
Brotzucker, h. süvegczukor.
Brouillon. k. 1) vázlat, fogal

mazvány ; 2) ( kv.) első fel
jegyzési könyv, előjegyzék.

Bruch, h. 1) szakadás: és 
ist zwischen beiden Häu
sern zum Bruche gekom
men, a két ház közt sza
kadásra került a dolog; 
2) tört, törtszám ; 3) bukás; 
der Bruch des jHauses ist 
unvermeidlich, a ház bu
kása elkerülhetetlen; 4) tú
rét, ránéz ; Bruch im Tu
che , ránéz a posztóban; 
frei von Bruch, törésmen
tesen.

Bruchband, k. sérvkötő.
Bruchglas, k. üvegcserép.
Bruchkreuzer, h. krajezár- 

tört.
Bruchrechnung, n. törtszá

mítás.
Bruchsilber, k. hulladék- 

ezüst.
Bruchstein, k. fejtett kő.
Brucbtheil, h. tört, tört- ,

szám; die Bruchtheile 
weglasseii, a törteket el
hagyni ; die Creditactien 
sind um einige Bruch
theile besser geworden, 
a hitelrészvények nehány 
törttel javultak.

Bruchzucker, k. törékczukor; 
morzsaczukor.

Brückengeld, k. Brücken
zoll, h. hídpénz, hídvám.

Brückenwaage, n. hídmérleg.
Bi'iideTge]á,k.tá7\spénz ( ipar- 

szövetkezeteknél).
Bruderlade, ?i. társpénztár.
Bruderladebeitrag, h. társ

pénztári járulék.
Brummeisen, k. doromb (já 

tékhangszer).
Brummer, lengyel ezüstpénz 

=  2̂ 12 kr aj ezár.
Brummkreisel, k. búgó csi

ga, hugattyú (játékszer).
Bmstpaste, n. mellezukor.
Brustsyrup, h. mellszörp.
Brutto, brutto, nyerssúly, 

teljsúly (portéka borítékos
tul ) ;  dieser Sack wiegt 
brutto 150 Pfund, e zsák 
súlya brutto 150 font, e 
zsák nyers súlya 150 font.

Bruttobilanz, n. nyersmér
leg, bruttomérleg.

Bruttoeinnahme, 7i. nyers 
bevétel.

Bruttofracht, 7i. 7iyers fuvar.
Bruttoertrag, h. nyers lioza- 

dék.
Bruttogewicht, k. teljsúly, 

7iyerssúly, bruttosúly.
Bruttogewinn, h, bríittonye- 

reség.
Bruttopraemie, n. bruttodíj 

(biztosításnál).
Bruttovermögen, k. nyers 

vagyon.
Bruttozinsenbetrag, h. nyers 

kamatösszeg.
Bubié, buborékvállalat (szé

delgő vállalat).
Buch, k. 1) könyv; zu Buche 

bringen od. tragen, in die 
Bücher eintragen, köny
velni , kö7iyvbe vezet7ii; 
Buch führen od. halten, 
köny vet vezetni, könyvehii; 
die Bücher sind vollstän
dig eingetragen, 7ninde7i ;
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könyvelve van; 2) konez —  
egy rizsma tizedrésze, azaz 
100 ív ; 3) arany és ezüst 
lemezekből 25 lap neve: 
«Büchelchen» s 12 ilyen 
egy «Buch» koncz.

Buchauszug, h. (kv.) könyv- 
kivonat.

Buchdrucker, h. könyvnyom
dász, k "nyv7iyomtató.

Buchdruckerbuchstabe, n. 
nyomdabetü.

Buchdruckerei, n. köny v
nyomda.

Buchdruckerschwärze , n. 
nyomdafesték.

Buchecker, n. bikkmakk.
Buchen, könyvehii; etwas 

gehörig buchen, valamit 
kellően elkönyvelni; etŵ as 
im Soll buchen, valamit 
iitartozik)) oldalo7i elköny
velni.

Buchenrinde, n. bikkfakéreg.
Bücherabschluss, h. könyv

ié zár ás.
Bücherwerth, h. könyv érték.
Buchforderung, n. könyvki- 

vo7iati követelés (auszugalis 
követelés).

Buchführer, h. könyvvivő, 
kÖ7iyvvezetŐ.

Buchführung, n. könyvvitel, 
könyvelés.

Buchgläubiger, h. könyvhi
telező.

Buchhalter, k. könyvvivő.
Buchhaltung, n. 1) könyv

vitel, könyvelés; einfache 
und doppelte Buchhal
tung, egyszerű és kettős 
könyv vitel; 2) könyvvivő- 
ség.

Bucíihaltungs - Normalien, 
számviteli szabályok.

Bucíihaltungs Wissenschaft , 
n. könyvviteltan.

Buchhandel, h. könyvkeres
kedés.

Buchhändler, h. könyvkeres
kedő, könyvárús.

Buchhändleranzeige , n. 
könyvárusi hirdetés.

Buchhändlermesse,
vásár.

Buchhandlung, n. könyvke
reskedés, könyves bolt.

Buchkredit, h. könyvhitel.
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Buclikreditsystem, k. könyv- | 
hitelrendszer.

Bucliscliluss, h. könyvzárlat. |
Buclischnld, n. könyvadós- i

Sííy.
Buelisclmldrier, h. köny v- ' 

adós. j
Biichsbaum, h. puszpángfa. |
Büchse, n. 1) szelencze; 2) ' 

pénzperzsely; 'Bi) puska. ,
BiTchmig , n. elkönyvelés; i 

irrtliümliehe Buchimg, té- | 
vés elkönyvelés: die Bu- | 
chung dieses Postens hat 1 
im Cassabiiche zu erfol- i 
gen, e tétel elkönyvelésének '■ 
a kasszakönyvben kell tör- | 
tén n ie, ezt a tételt a pénztár- | 
könyvhen kell elkönyvelni; , 
Buchung machen, elköny-1 
vélni.

Buchwalter, h. könyvvivö.
Bucliweizen, h. tatárka; l. 

Heidekorn.
Bücking, Bückling, h. füs

tölt hering.
Budget, k. hiúiget, költség- 

vetés.
Budgetüherschuss, h. költ

ségvetési fölösleg.
Budgetvoranschlag, n. költ

ség vetési elöirányzat.
Bufíbohne, n. disznóhab.
Büffel, h. bivaly.
Büffelhaut, n. bivalybör. 
Bügel, h. kengyel^ kengyel- 

vas.
Bügeleisen, k. vasaló, téglcizó 

vas.
Bugsiren, (ha j.) vontatni 

Olaj ót).
Bugsirlohn, h. (ha j,) von

tató díj, vontatási díj.
Bull, (b r.) szökkentö.
Bulletin, jelentés.
Bullion, nemes fémrúd.
Bummelzug, h. ( vu.) vegyes

vonat.
Bundas, bunda (juhbörbun- 

da).
Bündel, k. csomó, málha, 

csomag; ein Bündel Garn, 
egy pászma fonal.

Bunt, tarka; hier geht es 
bunt z u , itt össze-vissza 
van minden.

Bureau, k. hivatal; iroda ; 
hivatalos helyiség.

Bure au boté, h. hivatalszolga.
Bureaubedürfnisse , irodai 

szükségletek.
Bureauchef, h. irodafönök.
Bureaustunden, irodai órcik.
Bürge, h. kezes; sich an den 

Bürgen halten, a kezes ei
len fo rd u ln i; einen Bür
gen stellen, kezest álUtai.i.

Bürgen, jotállani, kezesked
ni ; wir können Ihnen für 
die Käufer nicht bürgen, 
a vevőkért nem kezesked
hetünk Önnek.

Bürgegeschäft, k. kölcsön- 
kezességi ügylet.

Bürgschaft, n. kezesség; 
Bürgschaft bestellen, ke
zességet ‘nyújtani; Bürg
schaft leisten, kezességet 
vállalni, kezeskedni; eine 
Bürgschaft übernehmen, 
kezességet magára védlal- 
n i; die Bürgschaft aufhe- 
ben, a kezességet megszün
tetni.

Bürgschaftschein, h. kezes
levél.

Bürgschaftsvertrag, h. kezes
ségi szerződés.

Bürste, n. kefe.
Bürstenabzug, h. (nyomd.) 

kefelevonat.
Bürstenbinderwaare, n. kefe

kötő árú.
Bürstenholz, k. kefefa (ruha 

s czlpőkefélésre váló).
Bushel, bushel (ürmérték, 

különösen gahonamérésnél 
használják; Amerikában 
== 36-32 lite r).

Büschel, k. pászma — 7mat- 
ring.

Business, ügylet, üzlet.
Büste, n. mellszobor, szohor-

Butte, 71. puttony.
Butter, n. vaj.
Bylbrief, Z. Bielbrief.
Byssus, h. kagylóselyem, zá

kány (a selyemkagylónak 
selyemszei'ü szálai).

C.

Az itt nem talált szók K  alatt 
keresendők.
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C, osztrák-magyar pénzeken, 
mint pénzverés helye : Prá 
ga.

C, 100 • 51c =  500. ^
Ca, circa, körülhelől, mint- 

egy-
C. A. == Cassenanweisungen,. 

pénztázi utalványok.
CB. =  Cassenbillets, pénz

tárjegyek.
Cif =  cost, insurance, 

freight, (bevcisárlíisi költ
ség, biztosítási díj s fuva
rozási költség), oly ár je 
lölése, melyben a fenti há
rom költség méír benfoglal- 
tatik.

C. M. == Conventionsmünze, 
pengőpénz.

Cm. =  centiméter, centimé
ter.

Co, 1) == Compagnie, Kom
panie , társaság; 2) =  
Compagnon, téirs.

Co., Cto. =  Conto, számla ; 
C. C., Cto. Ct. =  Conto- 
corrent, folyó számla.

Coll. =  collatum, egybevet
ve, összehasonlítva.

Cs, Ctmes == Centimes.
CB (accusé de reception) =  

Empfangsanzeige bezahlt, 
(távirati jelzés) értesítés 
kifizetve.

Ct =  currant v. conrant, 
folyó érték.

Ctr =  Zentner, mázsa.
Cabinetstück, k. kabinetda

rab, müritkaság.
Cabotage, parti hajózás ; pe

tit Cabotage, kis parti ha
józás ; grand Cabotage, 
nagy pat'ti hajózás (kü
lönböző tengerek kikötői 
között).

Cabotagelicenz, n. parthajó
zási engedély.

Cabotier, h. parthajós.
Cabotiren, parti kereskedést 

üzni.
Cabriolet, k. kabriolet, két

kerekű könnyű kocsi.
Cacao , h. Cacaobohne, n 

kakaóbab.
C caobutter, n. kakaóvaj.
Cacaomasse, n. kakaótészta
Cacaoöl, k. kakaóolaj.
Cacaoseife, n. kakaószappan^
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Cachemirshawl, h. kázsmir- 
sál.

Cachemirstofí, h. kázsmir- 
szővet, kázsmirkelme.

Cachemirwolle, n. kdzsmir- 
gyapju.

Cachon, kasu (festéshez és 
cserzéshez való sűrített fa 
nedv) ; szájlabdacs; (ja - 
páni földnek^ gamhirnak is 
hívják).

Cadeöl, k. horókaoloj.
Caducitat, n. háramlandó- 

ság.
Cafetier, h. kávés.
Cafetiere, n. kávéskanna.
Cahier, k. füzet.
Ca.ilcedi‘aholz,cailczédrusfa.
Cajeputöl, k. cajeputolaj 

( illő  o la jfa j).
Cajute, n. hajószoba.
Cajutefracht, n. (ha j.) szo- 

bapodgyász  ̂matrózárú.
Cakes, czukrospogácsa.
Calamanderholz, k. kalaman- 

derfa, ébenfa  ̂CEbenisten- 
liolz.

Calamität, n. csapás , bal
eset; nyomor.

Cálatur, n. pléhdrák.
Calcul, h. számitárŜ  felszámí

tás, elöszámitás , árvetés ; 
er macht gewöhnlich ei
nen ganz falschen Calcul, 
ö többnyire hamisan szá
mit.

Calculant, h. 1) számfejtő, 
számvetö ; 2) számító.

Calculation, n. számítás, ki
számítás.

Calculationsbuch , Calcula- 
turbuch, k. számvetökönyv.

Calculationspreis, h. elöszá- 
mítási ár (elöszámitás út
ján  nyert ár).

Calculationstabelle, n. szá
mítási egyenértékek kimu
tatása v. táblázata.

Calculiren, számítani; die 
Waare calculirt sich pr. 
Pfund auf 24 kr., számítás 
szerint ez árúból egy font 
24 krba kerül.

Calebasse,Calebassenflasche 
n. lopótők.

Caliberstab, h. ürmérő rúd.
Calicot, h. kalikó (síma pa

mutárú), perkál.

Caliren, 1) súlyban fogyni v. 
veszteni (száradás, kifo
lyás á lta l) ;  2) (ha j.) v i
torlát fordítani.

Calo, k. súlyveszteség, fogya
ték, apadék.

Calomel, k. édes higany.
Calquirleinwand, n. másoló 

vászon.
Calquirpapier, k. másoló 

papiros ( olajjal, viaszszal 
vagy másé félével áztatva).

Cambialischer Bürge, h. 
váltókezes.

Cambialrecht, k. váltójog.
Cambio , váltó; váltóárfo

lyam.
Cambioconto, k. váltószámla.
Cambist, h. í ) pénzváltó ; 2) 

váltóüzér, ráItókereskedö.
Cambium, k. csere.
Cambium ad nundinas, vá- 

sári váltó.
Cambium con la ricorsa, 

vlsszvídtó.
Cambium manuale, pénz

csere.
Cambium mercantile, vásári 

váltó.
Cambium mortuum, Cam

bium siccum, saját váltó.
Cambrai, Cambrick, h. cam- 

brai-gyolcs, pamutgyolcs.
Cameen, n. kámeák ( dombo- 

rúra vésett drágakövek s 
ékszerek).

Camelie, n. kamélia.
Cam elot, h. teveszörszövet, 

kamelot.
Camera obscura, bűvös lám

pa, varázsléimpa.
Campecheholz, k. kékfa, ber- 

zsenykék.
Campher, h. kámfor, l. Kam- 

pher.
Camphin, k. kanifm (tisztí

tott terpentinolaj).
Canadischer Balsam, kana

dai balzsam.
Canal, h. csatorna.
Canalisation, n. csatornázás.
Canasser, Canaster, h. 1) 

bőr zsák ( állatbőrökböl ké
szült zsák); 2) kosár (kü
lönösen Indiában használ- 
tatik a thea, czukor, do
hány stb. csomagolásá
nál ).
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Candelaber, h. 1) karos gyer
tyatartó ; 2) lámpaosz
lop.

Candelzucker, h. sárgaczu- 
kor, l. Candiszucker,

Candidation, n. kijelölés.
Candiren, czukrozni, beczuk- 

rozni, czukorral bevonni.
Candirtes Obst, k. czukro- 

zott gyümölcs.
Candiszucker, k. kandisz- 

czukor, sárgaczidcor.
Canditen, czukor gyümölcs.
Caneel, kanil, fahéj.
Canevas, kanavász (színesen 

szőtt pamut- és lenárúk).
Canister, h. pléhedény (o la j 

küldésre).
Cannelkohle, 7i. kennelszén, 

szurokszén,
Cantarforfor, egyiptomi siily 

== 100 rotolo == 44‘4 kgr.
Canthariden, kőrisbogár.
Cantharidenpflaster, k. kő- 

risbogártapasz.
Cantille, n. 1) fodros d ró t; 

2) csipke.
Cantillirt, csipkézett.
Caobaholz, k. Imobafa, ma

hagónija, czukorládafa.
Capacitiren, megértetni va

lakivel valamit, meggyőzni 
valakit valam iről, rábe
szélni.

Capelle, n. vegyésztégely 
( edény vegyészeti munká
hoz, különösen olvasztó té
gely porrátört csonthamu
ból az arany és ezüst pró
bálásához).

Capital, k. l. Kapital.
Capitain, h. hajóskapitány,
Capote, n. csuklyásfőkötő.
Capuchon, h. csuklyás nő

köpeny ; kámzsa.
Caputrock, h. kaputrok, ka

bát.
Capuze, n. kámzsa.
Caque, kis bödön (keringek 

[500 darab] s szardellák 
[1000 darab] számára).

Caraffe, n. karafina, öbl/'s 
palaczk. •

Caraghenmoos, k. karaghen 
moh ( tengeri moszatfaj).

Caragi, török neve a kiviteli 
s behozatali vámnak.

Caramelle, n. karamellák.
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bonbonok (égett czukorból 
készült árúk),

Carasée, h. tömötten kallott 
iinom flanel.

Carbolsaiire, n. kárbolsav.
Carbonat, k. kárbonát ( alak

talan gyémánt a valódi 
gyémántpor készítésére).

Carcasse, n. karkasza, drót
búb (selyemmel stb. körül
font drót, fejkötöhöz).

Carde, Cardendistel, n. ta- 
kácsmácsonya.

Carenztaxe, n. levonási díj.
Q2vr&nz7.ei%,n. fenntartott idő.
Carga (spanyol bormérték, 

120'5 liter).
Cargadeur, li. hajómegrakó; 

hajónárus, hajón áruló ke
reskedő.

Cargo, k. hajóteher.
Carillon, kariion (kisebb ze

nélő szelenczék).
Carmin, h. kármin.
Carminlack, h. kárminmáz.
Carmoisinlack, h. karma- 

ZSÍ71; kai'mazsijimáz.
Carnallit, k. karnallit ( stass- 

fu r ti buroksó). \kő).
Carneol, karniol (féldrága-
Carnet, kämet (kereskedel

mi utazók zsebkönyve).
Carotte, n. burnótiiak előké

szített dohány.
Carottengut, k. tobákárú, 

burnótárú.
Carrirt, koczkázott, koczkás 

(kelme).
Carte blanche, fehérlet, fehér 

lap, (üres, ki nem töltött 
papír egyedül a meghatal
mazó aláiréisával) ; korlát
lan meghatalmazás.

Cartel, k. egyezmény.
Carton, h. 1) táblapapiros, 

kéregpapir; 2) (táblapapi
rosból készült) katiilya, té- 
liely ; 3) mintarajz ( tábla 
V. kéregpapiron).

Cartonnagearbeit, n. katu- 
lyás munka, könyvkötő
munka.

Cartonnagewaaren, katulyá- 
zott árúk, skatulyaárúk.

Cartonpapier, k. kéregpapir,
l. Pappendeckel.

Caesarlack, h. kárminmáz, l. 
Carminlack.

Cascalotte, cascalotte (  cser
zőanyag).

Cascarillerinde , n. kaska- 
rillkereg.

Casco, h. hajótest.
Cashcredit, h. folyó hitel, 

fedetlen h ite l; nyilt hitel.
Cassa, n. pénztár, l. Casse.
Cassaanweisung, n. pénztár

utalvány.
Cassabaarschaft, n. pénztári 

készlet.
Cassabestand, h. pénztcir- 

álladék.
Cassabewegung, n. pénztári 

forgalom.
Cassabronillon, h. pénztári 

I kézikönyv.
I Cassabuch, k. pénztárkönyv.
Cassacontrolleur, h. pénztári 

ellenőr.
Cassadefect, h. pénztái'hiány.
Cassagebahrung, n. pénztári 

kezelés.
Cassajonrnal, k. pé7iztári 

napló.
Cassamanco, l. Cassadefect.
Cassa mit Sperre, n. pénz

tári közös zár, ellenzáros 
pénztár.

Cassaposten, h. pénztári té
tel.

Cassa-Scliwendung, n. pénz
tári fogyaték ( a számla le
zárásánál mutatkozó ke- 
vesblet természetes tévedés 
következtében ) .

Cassa-Sconto, k. leengedés 
(  készpénzfizetésnél).

Cassascontro, k. pénztárvizs
gálat.

Cassation, n. megsemmisítés.
Cassationsbescheid, h. sem

miségi határozat.
Cassationsgericht, k. Cassa- 

tionshof, h. semmitőszék.
Cassationsgesuch, h. sem

miségi pamasz.
Cassationsklausel, k. (v .) 

figyelmeztető záradék.
Cassationsrecours, h. semmi

ségi folyamodvány.
Cassationsverfahren, k. meg

semmisítő eljárás, semmítő 
eljárás.

Cassatruhe, n. pénzesláda.
Cassaumsatz, h. pénztárfor

galom.
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Cassazugang, h. pénztári 
többlet.

Casse, n. pénztár ; die Casse 
führen, a pénztárt kezelni; 
die Casse abschliessen o. 
machen, a pénztárt lezár
n i ; die Casse stimmt 
nicht, a pénztár nem egye
zik ; ich bin nicht bei 
Casse, nincs pénzem kész
letben; knapp bei Casse 
sein , pénz dolgában szű
kén lenni; offene Casse 
bei Jemand haben, kor
látlan hitellel birni vala
kinél ; Cassa per heute, 
pénz mára; Casse per 
M orgen, pénz holnapra 
(pénz felvétel a benyújtást 
követő legközelebbi üzlet
napon).

Cassenabschlusz, h. pénztár- 
zárás ; summarischer Cas
senabschlusz,som/íidspcwz- 
tár lezár ás.

Cassenanweisung, n. pénz
tárutalvány.

Cassenbeamter, h. pénztári 
hivatalnok.

Cassenbillet, k. pénztárjegy.
Cassenführer, h. pénztárnok, 

pénztáros.
Cassenfuss, h. pénztári pénz

láb (a pénztái'i könyvek
ben szereplő pénznemek 
megállapított értéke).

Cassengeschaft, k. napi ügy
let (bankoknál).

Cassen-Eevirement, k.pénz
tári forgalom.

Cassenrevision, n. pénztár
vizsgálat.

Cassenschein, h. pénztárj egy.
Cassensturz, h. pénztárvizs

gálat; Cassensturz ma
chen, pénztárt vizsgálni.

Cassenverein , h. pénztári 
egylet.

Casserole, n. bogrács.
Cassette, n, pénzszekrényke.
Cassiren, 1) pénzt beszedni; 

2) megsemmisíteni; eine 
Urkunde cassiren, okira
tot megsemmisíteni ; 3) hi
vatalból kitenni.

Cassier, h. pénztárnok, pénz
táros.

Cassirtage, fizetési napok.
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Cassolette, n. füstölő sze- 
lencze.

Cassonade, n. czukorliszt.
CasisígTOieiten,kéz€sörgettyük.
Castorhut, h. kásztor kalap.
Catty, ketti (aranysúly In 

diában j.
Caiition, n. óvadék  ̂kezesség, 

biztosíték.
Cautionserlag, h. biztosíték 

letétele.
Cantionsfáliig, 1) kezességre 

képes (személy); 2) óva
dékképes , biztosítékra al
kalmas (p. papír).

CantionsleistuDg, 71. kezes- 
ségnyvjtás, biztosítéknynj- 
tás.

Caiitionspíliclit, n. biztosíték 
kötelezettsége.

Cavage, n. 1) pinczézés, pin- 
czéberakás; 2) pinczebér; 
pinczézési díj.

Caveatsystem , k. óvórend
szer ( az Egyesült Államok
ban szabadalmaknál).

Cavele, Caveling, árúosztály 
(angol és hollandi nagy 
kereskedelmi társulatok 
n yilvános árverezésénél 
használják), a kikiálta7idó 
árúrészíet neve, l. Lotse.

Cavent, h. kezes.
Cavetschein, li. kezességi 

É W -
Caviar, k. kaviár, l. Kaviar.
Caviren, kezességet vá llalni; 

kezeskedni.
Cayennepfeiier, h. paprika.
Cedent, h. (v .) engedmé

nyező.
Cederholz, k. czédrusfa.
Cedirbar, engedélyezhető,

átruházható,
Cediren, engedni, átenged

ni ; engedményezni.
Cedule (közraktár), ái'újegy.
Cello, k. gordonka, kis bőgő, 

kis brugó, l. Violoncello.
Cement, h. czement (kőra

gasz).
Censor, h. bíráló, kül. váltó- 

bíráló. [tóbirálat.
Censnr, n. bírálat, kül. vál-
Censurcomité, k. (bank) bí

ráló-bizottság.
Cent, cent (amer. pénz, kö

rülbelül két krajczár).

Centesimalwage, n. század
részes mérleg.

Centime, centimé (franczia 
kispénz, frank századrésze).

Centinajo, mázsa az ióniai 
szigeteken =  45'359 kgr.

Centner, h. mázsa, l. Zent
ner.

Central, központi.
Central - Abrechnungs - Bu

reau, h. közpoíiti elszámoló 
iroda.

Centralanzeiger, h. központi 
értesítő (a földmívelés-, 
ipar- s kereskedelmi m i
nisztériumtól kiadott hiva
talos lap a czégek bejegy
zésére).

Centralausschuss, h. (bank) 
központi választmány.

Cenralbuclibaltung, n. köz
ponti számvevőség.

Centraldirection, n. központi 
igazgatóság, központi fő- 
igazgatóság.

Centrale, n. (bank) központi 
osztákj.

Centralisation, n. központo
sítás ; központosulás.

Centralisiren, központosí
tani.

Centralleitung, n. közpofiti 
igazgatás. [piacz.

Centralmarkt, h. központi
Centralmarktlialle, n. köz

ponti árucsarnok.
Centralnetz, k. központi há

lózat.
Cerasin, k. czerazin, mester

séges viasz.
Cerealien, gabnaneműek; die 

Geschäfte in Cerealien 
waren in der vergangenen 
Woche sehr belebt, gab- 
nanemüekben a múlt héten 
igen élénk üzleti forgalom  
volt.

Certepartie, n. hajóbérszer- 
ződés, béi'levél (ha jóná l); 
die Certepartie abschlies- 
sen , a hajóbérszerződést 
megkötni.

Certificat, k, igazolvány, bi
zonyítvány ; Sie finden 
anliegend das gehörig 
legalisirte Certificat, mel
lékelve találja a kellően hi
telesített igazolványt.
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Certificiren, bizonyítani.
Cervelatwurst, n. disznósajt.
Cessio bonorum, vagyonát- 

engedés.
Cession, n. 1) átengedés; 2) 

engedmény; engedményle
vél, átengedést okirat.

Cessionár, h. (v .) engedmé
nyes.

Cessionsurkunde, n. átenge
dést okÍ7'at.

Cessus, engedményezett.
Chablone, n. sablon, minta.
Chablonmassig, sablonszerű.
Chagrin, baihásbőr, sagrén.
Chaise, n. 1) hintó, cséza; 2) 

hátas szék, karosszék.
Chalandise, n. vevőség (ren

des vevők-összesége ).
Chamoisfarbe, n. zergeszín.
Chamottestein, k. chamotte 

tégla, tűzálló tégla.
Champagner, Champagner

wein, h. pezsgő, pezsgő bor.
Champignon, h. csiperke, 

csiperkegomba.
Chance, n. eshetőség, esély; 

die Chancen sind gün
stig, az esélyek kedvezők, 
a kilátások kedvezők.

Change, n. csere.
Changeinserate, (kk.) csere

hirdetés , melyekért kész
pénzben nem fizetnek.

Changiren, 1) cserélni, fö l
cserélni; 2) színét változ
tatni.

Chappeseide, n. selyemalja.
Character, h. 1) je llem ; 2) 

jelleg, rang, állás; er be
kleidet den Charakter ei
nes Commerzienrathes,/ce- 
reskedelmi tanéicsos rangja 
vari.

Chaicuterie, w. kolhászái'us 
bolt, hentesbolt.

Charcutier , h. kolbászárus, 
hentes.

Chargé d’affaire, ügy viselő, 
kormány 'megbízottja ( ide
gen udvarnál, követ nem 
létében).

Charlatan, h. nyegle, szé
delgő , világcsaló, szélhá
mos.

Charniere, k. sarokvas, sar- 
kazat, csukló (ajtón, sze- 
lenczén ).
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Charpie, n. tépés.
Charqui, charqui (amerikai 

szárított V. füstölt hús) .
Charta bianca, (szerződés

nél)^ l. Carte blanche.
Charte-Partie , hírlevél , l. 

Certepartie. [ni.
Chartern, (ha j.) hajót bérel-
Chartometer, h. távolság- 

mérő.
Chatouille, n. doboz, skatu

lya, katulya, l. Schatulle.
ChaumageVersicherung, n. 

munkaszüneti kárhiztositás.
Chausséegeld, k. útvám.
Check, cheque, esek, csek- 

utalvány; gekreuzter
Check, keresztezett esek; 
üfíener Check, nem ke- 
reztezett esek.

Ch.ecVbuGh,k.csekjegykönyv.
Checkinhaber , h. csekjegy- 

birtokos.
Chef, h. főnök; Chef eines 

Handelshauses, kereskedő- 
ház főnöke.

Chefeommis, h. vezérsegéd.
Chef d’oeuvre, k. remekmű, 

mester mű.
Chefredacteur, h. főszer

kesztő.
Chemikalien, vegyi gyárt- 

mányok; vegyészeti czik- 
kek.

Chemisette, n. előing.
Chenille, n. senilia, bársony- 

galand.
Chesterkäse , h. csesztersajt 

(legfinomabb angol sajt).
Chicane, n. fondorlat, fu r- 

fang.
Chicaneur, h. fondorkodó, 

furfangos, cselszövő.
Chic&niren, fondo7'kodni,cselt 

szőni.
Chiffon, h. sifon (pamut- 

szövet) ; gyolcs.
Chiffre, n. írásjegy, kül. tit

kos Írás.
Chiffre-Adresse, n. titkosje- 

gyü czim.
Chiffriren, titkos Írásjelekkel 

írn i pl. árúk árait.
Chiffrirte Depesche, n.íií/íos 

jegyű sürgöny.
Chignon, chignon, sinyon, 

álhaj.
Chinarinde, n. kinahéj.

Chinasilber, k. kinaezüst.
Chinchillafell, k. chinchilla- 

yrém.
Chinesisches Papier, k. kí

nai papiros ( 7'éznyomathoz 
való sárgás v. szürkés pa
piros).

Chiinn, k. kinin.
Chirograph, k. Írásos hite

lező, írásos kötelezett (a  ki 
írással kötelezi magát.)

Chirographar , Chirogra- 
phargläubiger, h. írásos 
hitelező (k i Írással igazolja 
követelését).

Chirographum, k. írással 
igazolható követelés.

Chirurgische Instrumente, 
sebészi műszerek.

Chlorkalk, h. chlórmész.
Clilornatrium, k. konyhasó, 

chlórnatrium.
Chloroform, h. Chloroform.
Chocolade, n. csokoládé.
Chor, k. hombár, rekesz (a  

fo lyóv íz i hajóban).
Chrisanilin, sárga anilin- 

festék.
Chromolithographie, n. szí

nes kőnyomat.
Chronometer, h. chi'onomé- 

ter-óra.
Cibebe, n. mazsolaszőlő.
Cichorie, n. katáng, czikói’ia.
Cider, h. gyümölcsbor, alma

bor, l. Obstwein.
Cifk, demaszkusi gabona mér

ték =  35'266 liter.
Cigarre, n. szivar; abgela

gerte Cigarren, állott szi
varok.

Cigarrenhandlung, n. szi- 
vai'kereskedés.

Cigarrenhändler, h. szivar- 
kereskedő.

Cigarrenpfeife, Cigarren
spitze, n. szivarszipka.

Cigarette, n. czigarett, szi
varka.

Cigarettenpapier,
papiros.

Cigarren-Etuis, k. szivardo
boz.

Cigarrenhalter , h. szivar- 
tartó.

Cinnober, h. czinóber.
Circa, mintegy, körülhelől.
Circular, Circular, Circulär-
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schreiben, k. körlevél, kö- 
7'özvény.

Circular-Creditbrief, h. kör
hitellevél.

Circularnote, n. körjegyzék.
Circularsäge, n. körfűrész.
Circulation, n. forgalom.
Circulationsbank, n. forga l

mi bank.
Circulationsfähigkeit, n. fo r

galomképesség.
Circulationsmittel, k. fo r

galmi eszköz.
Circulationspapier , k. fo r 

galmi papír.
Circulationsteuer, n. forgal

mi adó.
Circuliren , körözni , forga

lomban len n i; ich habe 
den Brief circuliren las
sen, a levelet köröztettem.

Citiren, 1) idézni; hivatkoz
ni ; 2) idézni ( törvény
elé).

Citrone, n. czitrom.
Citronat, k. ezukros czitrom- 

héj.
Citronellaöl, k. czitronellolaj 

(illó  olaj).
Citronensaft, h. czitromlé, 

limonilé, limonádé.
Citronensäure, n. czitromsav.
Citronenschale, n. czitrom- 

héj.
C iv il, méltányos , mérsékeli 

(á r ).
Civilbeam ter, h. polgári 

tisztviselő.
Civilbehörde, n. polgári ha

tóság.
Civilgerichtsordnung, n. 

polgári törvénykezési rend
tartás.

Civilprocess, h. polgári per.
Civilrecht, k. magánjog.
Civilrechtlich, magán jo g i ; 

magánjogilag; auf civil- 
rechtlichem Wege, magán 
jogilag.

Claret, h. klaret, édesített, 
fűszerezett bor, kástélyos 
bor.

Clarinet, k. klarinét.
Clariren, (haj.) hajóvámot 

Űzetni, vámolni.
Clarirung, n. (ha j.), vámo

zás, vámfizetés; die Clari
rung hat noch nicht statt
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gefunden, a vámfizetés még 
meg nem történt,

€larirungsbrief, h. (ha j.) 
vámlevél.

Olasse, n. osztály; Weclisel 
erster Classe, első rendű 
váltók, l. Klasse.

Classification, Classifici- 
rung, n. osztályozás, so
rozás.

•Classificiren, osztályozni, so
rozni.

Clause de sauvegarde,f öaw7í)  
fenntartási záradék.

Clausel, n. kikötés; zára
dék.

Clausula cambialis, (v . ) vál
tózáradék.

Clausuliren, záradékban ki
kötni.

Claviatur, n. hillerityüzet.
Clavier, k. zongora.
Clavierdralit, h. zongoradrót.
ClayierMudler, h. zongora- 

kereskedő.
Clearingliouse, elszámoló in

tézet.
Coalition, n. szövetkezet.
Coaks, koksz, pirszén (pára

fosztott, páravett szén).
Cocablatt, k. kokalevél.
Coclienille, n. kermes.
Cocon, h. selyemgubó.
Coconsflaume, n. selyemkócz.
Cocosnuss, n. kókuszdió.
Cocosniissfaser , n. kókíisz- 

diórost.
C ódéin , kodejn (opiumké-

szitmény ).
Cognac, h. cognac (borszesz),
Cognitionsgebülír, n. iga

zolási illeték.
Coifíure, n. fejdísz.
Cojeuia, gabonamérték Dél- i 

amerikában, különösen Co- j 
staricaban == 0’687 liter. ’■

Coldcream, bőrpomádé. j
Collateriren, Collationiren, | 

összeolvasni; összevetni; 
egybehasonlitani; das 
Hauptbuch mit dem Jour
nal collationiren, a fő
könyvet a naplóval össze
vetni.

Collationirung, n. összeolva
sás.

( iollaudirung, n. felülvizs
gálat.

Collecteur, h. 1) gyűjtő; 2) 
sorsjáték gyűjtő, lutris.

Collection, 7i. gyűjtemény.
CoUective Personeinheit, n. 

alaki személy egység.
Collectivgesellschaft, n. köz

kereseti társaság.
Collectivhandlung, n. társas 

kereskedés.
Collectivnote, n. együttes 

jegyzék.
Gollectivprocura, együttes 

czégvezetés.
Collectivvertretung,7i.<?(/y'iit- 

tes képviselet.
Go\\QQ,tux8i,lottógyüjtő{ hely ).
Collegialitat, n. kartársi v i

szony.
Colli, 1. Collo.
Collibuch, k. csomagkönyv.
Collier, k. myaldáncz.
Gollision, n. 1) összeütközés ; 

in Gollision gerathen, ösz- 
szeütközésbe jö n n i, össze
ütközni, összetűzni; 2) ösz- 
szezörrenés, koczódás.

Colliverschluss, h. csomag- 
zíir.

Collo, k. árúdarab, árúcso
mó, csomag; verfahrenes 
od. versclilepptes Colli, el
tévedt árúdarab; die Col
li waren in einem schlecht 
conditionirten Zustande 
an Bord gebracht worden, 
a csomagokat rossz minősé
gű állapotban v. rossz kar
ban hozták a hajóra.

Collocation, n. hitelezők osz
tályozása.

Collodiumwolle, n. kollo-
diumgyapot.

Golonialhandel, h. gyarmat
ár ú-kereskedés.

Colonialpolitik, n. gyarmati 
politika. firú .

Colonialwaare, n. gyarmat-
Colonialwaarenhandier, h. 

gyarmatárú-kereskedő.
Colonie, n. gyarmat, telepít- 

vény.
Colonisiren, gyarmatosíta

ni, telepíteni.
Colonne, n. (kv.) rovat; 

Kopf der Colonne, rovat- 
czím.

Colophonium, k. gyanta, he
gedű gyanta.
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Colportage, 7i. házalás.
Colpor tage artikel, h. háza- 

lási czikk.
Colporteur, h. házaló; kid. 

kö7iyvekkel házaló keres
kedő.

Columne, n. (kv .) rovat.
Uolumnentitel, h. (kv .) ro- 

vatczim.
Comb, angol ürmérték — 4 

bushel =  145'39 liter.
Combination, n. tervelgetés; 

egybevetés.
Combiniren, egybevetni, ter- 

velgetni, tervezgetni.
Comfortable, k. egylovas, 

egyfogatú bérkocsi.
Comité, k. bizottság, választ

mány.
Gomitiv, k. kisérőlevél.
Commandirte Pirma, kül

tagként részes czég.
Commanditar, Commandi- 

tär, h. kültag.
Commandite, n. fiókkereske

dés.
Commanditgesellschaft, n. 

betéti társaság; Comman
ditgesellschaft auf Actien, 
betéti részvénytársaság.

Commanditeur, h. kültag, l. 
Commanditar.

Commanditist, h. kültag.
Comme il faut, a mint illik , 

kellően , derekasan, kifo
gástalanul.

Commendatio, ajánlás.
Commerz, k. kereskedelem, 

kereskedés.
Commerzbilanz, n. kereske

delmi mérleg.
Commerzcollegium, k. ke

reskedelmi testület.
Commerzial, Commerziell, 

kereskedelmi.
Commerzialstrasse, n. fo r 

galmi út.
Commerziant, h. kereskedő.
Commerzienrath, h. 1) ke- 

reskedelmi tanács; 2) ke- 
reskedelmi tanácsos.

Commerzium, k. kereskedel
mi testület.

Commerzsystem, k. kereske
delmi rendszer.

Commerztractat, h. kereske
delmi szerződés.

Commerzwaare, n. üzletárú.
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Commis, h. kereskedő segéd, 
boltos legény; erster Com
mis, vezér segéd; Commis 
für Geschäfte ausserhalb 
des Contors, külsegéd.

Commissär, h. biztos.
Commission, n. 1) hizomány; 

megbízás; Waare in Com
mission, bizományos á rú ; 
in Commission gehen, bi
zományba adni; %) bizott
ság.

Commissionär, h. hizomá- 
mányos, meghízott.

Commissionsartikel, h. bi
zományi á rú , bizományi 
czikk.

Commissionsbuch, k. bizo- 
mány könyv.

Commissionsbuchhandlung 
71. bizományi könyvkeres
kedés.

Commissionsgeschäft, k. bi
zományi üzlet; bizományi 
ügylet; Commissionsge
schäfte treiben, bizomá
nyos ügyleteket folytatni.

Commissionsgut, k. bizomá
nyi á7'ú, bizományárú.

Commissionshandel, h. bi
zományi kereskedés , bizo- 
mcinykereskedés.

Commissionslager, k. bizo
mányi raktár.

Commissionsordrebuch, k. 
hizomány rendelési könyv.

Commissionsprovision , n. 
bizományi dij, hizomány- 
díj.

Commissionsrechnung , n. 
bizományi számadás.

Commissionstratte, n. bizo
mányi váltó.

Commissionswaare, n. bizo
mányi árú, bizományárú.

Commissions - Waarenbuch, 
k. bizományi árúk könyve.

Commissionsweise, bizomá
nyi ; commissionsweiser 
Ankauf und Verkauf von 
Efíecten, értékpapírok bi
zományi vétele és eladása; 
értékpapírok vétele és el
adása megbízás útján.

Commis Voyageur, h. utazó 
segéd.

Committent, h. megbízó, meg
rendelő; hizomány ózó.

Committiren , megbízni, 
megrendelni.

Commode, n. fiókos szek
rény, kihúzó szekrény.

Commodität, n. kényelem, 
kényelmesség.

Communication, n. közleke
dés.

Communicationsminister,/i. 
közlekedésügyi miniszter.

Communicationsmittel, k. 
közlekedési eszköz.

Communicationswesen , k. 
közlekedési ügy.

Compagnie, n. 1) társaság, 
kül. kereskedelmi társaság; 
2) társ; H err Sas vári et 
Comp., Sasvári úr és 
társa.

Compagniegeschäft, k. nyilt 
társüzlet.

Compagniehandlung, n. tár
sas kereskedés; wir haben 
eine Compagniehandlung 
zusammen errichtet, kö
zösen nyitotUink társkeres
kedést.

Compagnon, h. társ, társa
sági tag; kül. kereskedő- 
társ ; öfíentlicher Com
pagnon , beltag; stiller 
Compagnon, kültag.

Compacte, n. kölcsönös kár
biztosító szövetkezet.

Company Rupee, rúpia ( in 
diai pénz).

Compass, h. tájoló.
Compassnadel , n. iránytű.
Compensation, n. kölcsönös 

leszámítás, beszámítás,kár- 
térités; kiegyenlítés.

Compensationscours, h. le
számolási árfolyam , ki
egyen lítési á rfo ly am.

Compensationsgeschäft, k. 
kárpótlási ügylet.

Compensationszoll, h. ki
egyenlítő veim.

Compensiren, kiegyenlíteni, 
beszámítani, kölcsönösen 
betudni; die gegenseiti
gen Forderungen compen
siren, a kölcsönös követe
léseket betudni.

Competent, h. versenyző, pá
lyázó ; igény lő; es sind 
mehrere Competenten um 
das Consulat aufgetreten,

<SO

a konzulságért többen ver
senyeztek.

Competent, illetékes; ein 
competentes Gericht, i l 
letékes bíróság; er ist in 
dieser Sache nicht com- 
petenter Richter, ez ügy
ben Ő nem illetékes biró.

Competenz, n. 1) illetékes
ség ; dieser Fall gehört 
nicht zur Competenz des 
Handelsgerichtes,^^ az eset 
nem tai'tozik a kereskedel
mi törvényszék illetékessé
géhez V. illetékessége alá ; 
2) illetmény; Competenz 
des Falliten, a bukott illet
ménye ( a mi a bukottnak 
önfenntartására kijár).

Competenzkreis, h. illetőségi 
kör.

Competenzrecht, k. (csőd)  
tartási igény.

Complementar, h. beltag.
Complet, teljes, egész; com- 

plete Ausgabe eines W er
kes, valamely mű teljes ki
adása.

Completiren, kiegészíteni.'
Complex, h. 1) birtoktest; 2) 

térfogat.
Complicirt, szövevényes, bo

nyolódott ; complicirte 
Angelegenheit, bonyolódott 
v. bonyodalmas ügy.

Compress, (nyomd.) tömött.
Comprimirtes Salz, k. tömö

rített só.
Compromiss, h. 1) kiegyenlí

tés, egyezkedés; 2) válasz
tott bíróság.

Compromittiren (in Jeman
den), ügye eldöntését vala
kire hízni.

Comptable, számadásra kö
telezett.

Comptant, készpénzben, kész- 
pénzért; comptantes Ge
schäft , készpénzügylet; 
comptanter Verkauf, el
adás készpénzben; comp- 
tante Zahlung, kész
pénzben; comptant zahl
bar, készpénzben fizetendő.

Comptoir , k. iroda , ügy- 
szoba.

Comptoirist, h. számvivő 
irodatiszt.
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Comptoirwissenschaft, n. ke
reskedelmi tudomány.

Comptrollor ( f Currency, 
bankjegy kibocsátást ellen
őrző hivatal.

Concediren , engedélyezni; 
engedni, megengedni.

Concentriren, központosíta
n i ; sich contentriren, 
központosidni; seine Thä- 
tigkeit auf den Commis
sionshandel concentriren, 
tevékenységét .a bizományi 
üzletre központosítani; das 
Geschäft in russischen Ei- 
senbahnactien concentrirt 
sich fast ausschliesslich 
auf Berlin, az orosz vas
úti részvényekben kötött 
ü gyl et jobbéira B  erlinre szo
rítkozik.

Concept, k. 1) fogalmazvány; 
2) aus dem Concept brin
gen, sodrából kivenni; aus 
dem Concept kommen, 
sodrából kiesni.

Conceptpapier, k. fogalmazó 
papiros, irodapapir.

Conceptsadjunct, h. segéd
fogalmazó.

Conceptspraktikant , h. fo 
galmazógyakornok.

Concession , n. engedély; 
Concession auf Tabak ver
kauf, dohányeladási enge
dély ; er ist im Besitze 
einer Concession für E i
senbahnbau, engedélye van 
vasút építésére.

Concessionär, h. engedélyező.
Concessioniren, engedélyez

ni.
Concessionirt, engedélyezett; 

concessionirtes Gewerbe, 
engedélyezett ipa r; con- 
cessionirte Zettelbank, en
gedélyezett jegybank.

( loncessionssystem, k. enge
délyezési rendszer.

Concessionsurkunde, n, en
gedélyokirat.

( 'oncessionswesen, k. enge
délyezési rendszer.

( \mc\pir QU, fogalmazni, Írás
ba, foglalni.

( 'oncipist, h. fogalmazó.
( 'oucordat, k. szövetség; Con- 

cordat der schweizer Ban-

Kcreskeclelmi szótár. I.

ken, svájczi bankok szövet
sége.

Concurrent, h. versenytárs ; 
verseny fél, versenyző; ei
nen Concurrenten aus 
dem Felde schlagen, ver
senytársát nyeregből ki
vetni, versenytársát a tér
ről leszorítani.

Concurrenz, n. 1) verseny; 
mit Jemandem in Concur
renz treten, valakivel ver
senyre keln i; in Folge der 
Gewerbefreiheit machen 
die Gewerbe einander 
Concurrenz, Í72 ipar szabad
ság következtében az egyes 
iparágak egymás ellen ver
senyt keltenek v. egymás
sal vetélkednek; die Con
currenz bei diesem An- 
lehen ist sehr lebhaft, a 
verseny e kölcsönnél igen 
élénk; 2) pályázat; eine 
Concurrenz für etwas aus
schreiben, pályázatot h ir
detni valamire.

Concurrenzartikel, h. ver- 
senyczikk.

Concurrenzarbeit, n. pálya
munka.

Concurrenzausschreibung , 
n. pályázati hirdetés.

Concurrenzfahig, versenyké
pes, versenyre képes.

Concurrenzgesellschaft, n. 
vei'seny társaság.

Concurriren, l) versenyezni; 
mit diesem Preise lässt 
sich nicht concurriren, 
ily ár mellett nem lehet 
versenyezni; 2) hozzájá
rulni ; mit einer grossen 
Summe concurriren, nagy 
összeggel já ru ln i valami
hez.

Concurs, h. 1) csőd; Con- 
curs anmelden, csődöt 
mondani; Concurs eröff
nen, csődöt nyitn i; er hat 
Concurs angesagt, csődöt 
mondott; 2) pályázat;
ausser Concurs (mint fe l
ira t), nem pályázik; für 
diese Stelle wurde Con
curs ausgeschrieben, erre 
az állásra pályázat hirdet- 
tetett.
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Concursausschreibung, n. 1) 
pályázathirdetés; 2) csőd- 
hirdetés, csődnyitás.

Concurscurator, h. csőd
gondnok.

Concursedict, k. csődhirdet- 
mény ( a csődnél érdekeltek 
törvényszék elé idézése).

Concurseröffnung, n. csőd- 
nyitás.

Concursforderung, n. csőd
követelés.

Concursgericht, k. csődbiró- 
ság.

Concursgesetz, k. • csődtör
vény.

Concursgläubiger, h. csőd- 
hitelező.

Concursinstanz , n. csődbi- 
róság.

Concursleiter, h. csődhiztos.
Concursmasse, n. csődtömeg.
Concurs Ordnung, n. csőd- 

rendtartás.
Concursprocess, h. csődpör.
Concursverfahren, k. csőd

eljárás ; das Concursver
fahren einstellen, a csőd
eljárást megszüntetni.

Concursverhandlung,TC.csó'd-
tárgyalás.

ConcursverWalter, h. tömeg- 
gondnok.

Condebitor, h. adóstárs.
Condensirt, sűrített pl. tej, 

leves.
Condition, n. 1) föltétel; 

Waaren á Condition sen
den, árúkat föltétel alatt 
küldeni ( ellentéte a rende
letre küldésnek) ;  2) állás, 
szolgálati állás, szolgálat; 
er sieht sich genöthigt in 
Condition zu treten, kény
szerítve érzi magát szolgá
latba, lépni.

Conditioniren, alkalmazás
ban lenni, szolgálatban ál
lam, szolgálni; er condi- 
tionirt in einem anderen 
Hause, más háznál van 
alkalmazva, más háznál 
szolgál.

Conditionirt, jó  v. rossz ál
lapotban levő, jó  V. rossz 
karban levő; Ihre Ballen 
kommen immer schlecht 
conditionirt bei uns an,

6
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az Ön csomagjai mindig 
7'ossz állapotban v. karban 
éi'keznek hozzánk.

Conditionirung, n. osztálgo- 
zás; Conditionirung der 
Seide, a selyem osztályo
zása (a kereskedelmi szoká
soknak megfelelöleg).

Conditionsanstalt, ??. karba 
tevő intézet (k iil. a selyem 
osztályozásánál).

Conditor, h. czukrász.
Conditorei, n. czuhrászat, 

czakr ászbolt.
Conditorwaare , n. czukrász

árú.
Conducteur, li. ( vu .) vonat- 

vezető, kalauz.
Conduite, n. magaviselet, v i

selkedés.
Conduitliste,Conduitenliste, 

71. minösitvényi jegyzék.
Conduittabelle , n. minősit- 

vényi táblázat.
Confect, k. czukrászsüte- 

mény; czukros gyümölcs.
Confectbüchse, n. csemege

doboz.
Confection, n. ruJiakészités.
Confectionär, h. kikészítő.
Confectionirung, n. kikészí

tés.
Confectionsartikel, h. kész- 

ruha czikk ( 7'uhakereske- 
dőknél).

Confectionsgescliäft, k. kész- 
ruha-ilzlet.

Conferenz, n. értekezlet.
Conferiren, 1) értekezni; 2) 

összevetni, összeolvasni ( két 
iratot).

Confidentiel, bizalmas, bizo- 
dalmas.

Confiscation, n. elkobzás, 
lefoglalás; die Einfuhr 
der Cigarren nach Ungarn 
ist bei Confiscation ver
boten, a szivai'ok 3Iagyar- 
országba hozatala elkobzás 
terhe alatt tilos.

Confisciren, elkobozni, lefog
lalni.

Confituren, czukorbafőttek, 
befőzött gyümölcs.

Confiturier, h. czukrász.
Conílict, h. összeütközés; ich 

hoffe, dass dies keine 
Veranlassung zu einem

Conflicte geben wird, re
ményiem, hogy ez nem ad 
okot összeütközésre.

Conform, egyező, megegye
ző ; Ihr Contocurrent ist 
mit meinen Büchern con
form , Ön folyószámlája 
könyveimmel egyezik.

Confrontiren, szembesíteni, 
szembeállítani.

Confusion, n. 1) egyesülés 
(követeléseknél); 2) zavar.

Conjectur, n. hozzávetés, gya- 
nitás.

Conjunctur, n. állapot, v i
szonyok találkozása, esély ; 
fordulat; összefüggés ; im 
Tabakgeschäfte ist seit 
Kurzem eine Conjunctur 
eingetreten, welche die 
Preise schnell in die Höhe 
treibt, a dohányüzletben 
rövid idő óta oly fordulat 
állott be, mely az árakat 
gyorsan felszökteti.

Conjuncturengewinn, k. 
esély nyereség.

Connexion, n. összefüggés; 
összeköttetés.

Connossement, k. (ha j.) ha
jós elisme'rvény.

Conscription, ?i. összeírás.
Consens, h. megegyezés, be

leegyezés ; engedély.
Consentirung der Haverei, 

hajókár elismerése (a ha
jósnak a révhatósághoz in 
tézett folyamodványa a 
szenvedett hajókár kiszá
mításáért s az őt ennél
fogva illető kárpótlás en
gedély ezéseeft).

Consequent, következetes; kö
vetkezetesen.

Conserviren, 7negőrizni, meg
tartani.

Conserven , consei'vek ( sze- 
lenczékbe fojtott ételne- 
müek).

Considerabel^ tetemes, jó 
kora.

Consignant, h. társaláiró.
Consignatar, Consignatar, 

h. czímzett (valamely kül
demény átvevője ).

Consignation, n. eladási meg
bízás; jegyzék; diese Waa- 
re ist m ir in Consignation
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geschickt, ez az árú el
adási bizományul küldetett 
nekem-; beehren Sie mich 
mit Ihren Consignatio- 
nen, tiszteljen meg eladási 
megbízásaival; Sie finden 
nebenstehend die Consi
gnation über 20 Kisten 
Kerzen, ide mellékelve ta
lálja Ön a 20 láda gyer
tyáról szóló jegyzéket.

Consignationscalculation, n. 
eladási számvetés.

Consignationsfactur, n. kül
deményszámla.

Consignationsgeschaft, k. 
utalási ügylet (ha az árút 
valakinek küldik, hogy azt 
a lehető legmagasabb áron 
a küldő koczkázatára el
adja).

Consigniren, küldeni , bizo
mányul küldeni, czímez- 
n i ; consignirte Waare, 
küldött árú ; die 50 Fäs
ser Gummi, die Sie uns 
consignirt haben, sind 
uns richtig zugekommen, 
a bejelentett 50 hordó gum- 
mi pontosan megérkezett; 
Ladung consignirt an die 
Herren N. N., Kaufleute 
dieser Stadt, küldemény 
czimezve N. N. urakra, e 
városban lakó kereskedőkre.

Consol, h. állampénztárköt
vény ; járadékadósság (An
golországban ).

Consolidation, n. állósítás 
(  államadósságoknál).

Consolidirt, állósított; con- 
solidirte Annuität, állan
dó életjáradék, consol, oly 
kamatfizetések, inelyeket 
adók által fedeznek ; con- 
solidirte Schuld, állósított 
adósság.

Consolidirung, n. állandó
sítás.

Consommé, k. fagyalék 
( csont- s húsból).

Consorten, társak, kereskedő- 
társak.

Consortialbetheiligung, n. 
érdekszövetkezeti osztalék.

Consortium, k. (pl. bankok
nál) érdekszövetkezet; ein 
Consortium bilden, érdek



Gonspiriren Consumtionsabgabe Conto

szövetkezetei létesíteni; sich 
zu einem Consortium ver
einigen, érdekszövetkezetté 
alakulni.

Gonspiriren, összeesküdni.
Gonstatiren, megállapitani.
Gonsternation, n. rémület; 

die Baissebewegung hat 
eine allgemeine Gonster
nation hervorgebracht, a 
csökkentő áramlat közré- 
vnlletet szült.

Gonstituiren (sich), alakul
n i ; die Unternehmer ha
ben sich als Actiengesell- 
schaft constituirt, a vállal
kozók részvényttír sasággá 
alakultak.

Gonstituirende Generalver
sammlung, n. alakuló köz
gyűlés.

Gonsul, h. konzul.
Gonsularagent, h. konzulsági 

ügynök.
Gonsularbeliörde, n. konzuli 

hatóság.
Gonsulareléve, k. konzuli nö

vendék.
Gonsularfunctionar, h. kon

zuli tisztviselő.
Gonsulargerichtsbarkeit, n. 

konzuli törvényhatóság.
Gonsularspesen, konzulsági 

költségek.
Gonsulat, k. konzulság.
( ’onsulatsgebühren, konzul

sági illetékek.
Goiisulent, li. jogtanácsos.
Goiisultation , n. tanácsko

zás ;■ tanácskérés.
< lonsultiren, tanácskozni; ta

nácsot kérni.
( ’i)nsum, Gonsumo , h. fo 

gyasztás; der Gonsum von 
Steinkohlen hat sehr zu- 
gíiuommen, a kőszénfo
gyasztás növekedett.

< ’otisument, h. fogyasztó.
<'onsummiren, összeadni, 

összeszámolni.
(Íonsumo-Declaration; n. be

viteli bevallás.
( 'oiisumopass, li. fogyasztási 

engedély.
( 'oiisiuiisteuer , n. fogyasz

tási adó. [ ĉzikkek.
< 'oiiHumtibilien, fogyasztási
<'niiHumtion, n. fogyasztás.

Gonsumtionsabgabe , n. fo
gyasztási adó.

Gonsumtionsgegenstande, 
fogyasztási tárgyak.

Gonsumtionshanciel, h. fo 
gyasztási üzlet ( az árúk el
adása a nagykereskedő ál
tal a. kiskereskedőnek).

Oonsumtionsnothbedarf, h. 
fogyasztási szükséglet.

Consumtionsstatistik, n. fo 
gyasztási statisztika.

Gonsumverein, h. fogyasztási 
egylet, jogyasztási szövet
kezet.

Gonsumvorrath, h. fogyasz
tási készlet.

Contant, k. l. Gomptant.
Contantcours, h. készpénz- 

árfolyam.
Gontantenausfuhr, n. érez- 

pénzkivitel.
Gontantengeschäft, k. ércz- 

pénzüzlet.
Contantgeschäft, k. (b r .) 

készpénzenvétel, napi ügy
let.

Gontentenliste, n. árujegy
zék (az újonnan érkezett 
árúkról).

Continentalsperre, n. szá
razföldi zárlat.

Gontingentirung, n. kontin- 
gentálás, határolás (a ki- 
bocsátható hiteljegyek ma
ximumának megállapítása 
a bankpolitikában; továb
bá megállapítása annak a 
maximalis összegnek, me
lyet bizonyos adóból kell 
bevenni).

Gontinentalhandel, h. szá
razföldi kereskedelem.

Gontinuation, n. folytatás (a  
könyvkereskedőnél a meg
rendelt folyóiratok stb. 
egyes számainak folytató- 
lagos elküldése).

Gontiren, számlát ny itn i; 
valakivel számadási v i
szonyban állani.

Gontirung, n. számlázás, 
könyvelés.

Gontirungsausweis, h. szám
lázási jegyzék.

Gontirungspraxis, n. köny- 
vezési gyakorlat, számviteli 
gyakorlat.
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Gontirungssystem , (vám ) 
számla-nyitási rendszer.

Gontirungsverzeichniss, k. 
számlázási jegyzék.

Conto, h. és k. számla ; todtes 
Conto, holt számla; wir ha
ben ihm ein Conto eröfi- 
net, számlát nyitottunk ne
ki ; das geht auf sein 
Conto, az ő rovására tör
ténik ; auf Conto nehmen, 
hitelbe venni; a Conto, fe
jében , lerovásul; stellen 
Sie dies á Conto des Herrn 
N., írja  ezt N . úr számlá
jára lerovásul; á Conto 
nehmen, kölcsönözni.

Conto a méta, feles számla 
( melynél a felek úgy a vesz
teségben mint a nyereség
ben felerészig osztoznak).

Conto a parte, elkülönitett 
számla.

Conto a tOTzo,hármas számla.
Conto á tre, számla három 

közt.
Contobuch, k. hitelkönyv; 

számlakönyv.
Contobuch pro Diversi, k. 

többek számlája.
Conto c o r r e n t , számla.
Contocorrentgeschäft, k. fo 

lyószámla-üzlet.
Conto correntist, h. folyó

számla-vezető.
Conto di tempó, számla ha

táridőre.
Conto dubioso, kétes követe

lések számlája ( számla ké
tes adósok részére).

Conto er Öffnung, n. számla- 
nyitás.

Conto finto, költött számla.
Conto für zweifelhafteSchul- 

den, kétes követelések szám
lája.

Conto loro, ihre Bechnung 
(c/1, i/E), számlájuk ( ő/sk) ;  
idegen nyelven : lem* com- 
pte (1/c), their account 
(t/a).

Conto m io , meine Eech- 
nung (c/m, m/E), szám
lám, (jelzése szim ); idegen 
nyelven: mon compte
(m/c), my account (m/a).

Conto nostro (c/n, m^E), 
unsere Eechnung, szám-

6-



Conto Contraposten Convoi

Iánk (jelzése szik) ; idegen 
nyelven: notre compte
n/c, onr acconnt, o/a.

Conto per errato, hibák 
számlája.

Conto pro d iversi, vegyes 
számla.

Contor, k. iroda, l. Comp
toir.

Contorist, h. irodatiszt.
Contorlexicon, k. irodai szó

tár.
Conto saldo, kiegyenlitett 

számla.
Conto separato, h. elkiilön- 

zött számla.
Con o sociale, társas számla.
Conto sospeso,/tÁí/r/ó'számla.
Conto siio, seine Eechnnng 

(c/s, s/E), számlája (ö lsz ); 
idegen nyelven: són com
pte (s/c), his acconnt 
(h/a).

Conto terzo, harmas szarnia.
Conto über unsichere For

derungen, kétes követelések 
számlája.

Contraband, l. Contrebande.
Contrabass, h. nagybőgő.
Contracarriren, ellene dol

gozni.
Contract, h. szerződés, kötés, 

kötvény; einen Contract 
schliessen, szerződést köt
ni, szerződni, szerződésre 
lépni.

Contractmassig, Contrac- 
tu ell, szerződéses; szerző- 
désszerüleg, szerződés sze
r in t ; die Lieferung ge
schah contractmassig , a 
szállítás szerződés szerint 
történt.

Contrafagott, h. nagy búgó
síp.

Contrahent, h. szerződő, 
szerződő fé l (a  biztosítás
nál az a fél, ki a díjakat 
fizeti).

Contrahiren, szerződést köt
ni, szerződni, alkut kötni.

Contrahirende Parte i, n. 
szerződő fél.

Contramandiren, visszaren
delni.

Contramandirung, n. visz- 
szárén délés; ellenrendelke-

Contraposten, h. (kv .) meg
felelő tétel. fivás.

Contraprotest, li. ( tk.) ellen-
Contrasignatur, n. ellen- 

jegyzés ; bei dringenden 
Geschäften kann von 
der Contrasignatur aus
nahmsweise abgegangen 
werden , sürgős ügyletek
nél az ellenjegyzés kivétel
kép elmaradhat.

Contravenient, h. ellene cse
lekvő, szerződésszegő.

Contrebande, 7i. 1) csem
pészáru, dug á rú ; 2) csem
pészet ; 3) elkobzás (csem- 
pé^zárú elkobzása).

Contrebandwaare , csempé
szett árú.

Contremandiren, visszaren
delni.

Coutremarke , n. nyugta,tó- 
jegy ( csomagra ragasztott 
vagy írt jegy, annak je 
léül, hogy az árú rendben 
találtatott).

Contremine, n. (b r .) ellen
akna.

Contremineur, h. (b r.) csök
kentő. {ni.

Contreminiren, ellenaknáz-
Contreordre, n. visszaren

delés.
Contribuent, h. adózó, adó

köteles.
Contribuiren, 1) adózni,

adót fizetni; 2) já ru ln i 
(valamihez pénzzel).

Contribution, n. adózás.
Contributionsfond , h. adó

alap.
Controle, Controlle, n. ellen

őrzés.
Controleur, Controllern', h. 

ellenőrző, ellenőr; ellen- 
könyvező.

Controliren, Controlliren, 
ellenőrizni.

Controllbuch , k. ellenőrző
könyv.

Controllpflichtige Waare, n. 
ellenőrzés alá eső árú.

Controllschein, h. ellenőrző-
jegy-

Controllsorgan, k. ellenőrző
közeg.

Controllwagenverschluss, h. 
(vu.) ellenőrzési kocsizár.
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Controvers, kérdéses, porös, 
vitás.

Contumaz, n. 1) veszteglés; 
Contumaz halten, veszte
gelni ; 2) vesztegzár; 3] 
veszteglő, veszteglő hely.

Contumazanstalt, n. veszteg
lő intézet.

Contumazhaus,/c. vesztegház.
Convenienz, n. illem. Hiede

lem ; Ihr Verfall] en ver- 
stösst gegen alle Conve
nienz, eljárása az illem 
szabályait sérti.

Conveniren, ínyére v.kedvére 
lenn i; das convenirt mir 
nicht, nincs ínyemre, nem 
kedvemre va ló; conveni- 
renden Falls, ha kedvére 
lesz, ha tetszik ; ha Önnek 
tetszését megnyerte.

Convenirt, (levelezési kifeje
zés) megfelel, megfelelőnek 
találom.

Convention , n. egyezés,, 
egyezmény.

Conventionalstrafe , n. köt
bér ; die Conventional
strafe unterliegt keiner 
Beschränkung in Anse
hung des Betrags, a kötés
bérnek mennyiség tekinte
tében nincs korlátja.

Conventioneller Arbeiter, 
szegődvényes munkás.

Conventioneller Strom, h. 
szerződéses vizi út.

Conventionsgeld, k. Con- 
ventionsmünze,«. konven- 
cziós pénz, pengő pénz, 
egyezményi pénz.

Conventionsmünzfuss, h. 
egyezményi pénzláb.

Conversion , n. kölcsön-át
változtatás , konversió; 
Conversion der Staats
schuld, államkölcsön át
változtatása.

Convertible , 1) átváltoztat
ható ; 2) beváltható.

Convertiren, konvertálni, át
változtatni ( kedvezőbb fö l
tételek mellett).

Convertirung, n. l. Conver
sion.

Convoi, k. (ha j.) 1) vontat
mány; 2] védő hajó, őrhajó- 
kiséret.
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Cooperativ Compagiiy, Coo
perativ - Genossenschaft, 
n. szövetkezet,

Copaivabalsam, hopaiva- 
halzsarn.

Copialien, másolatok.
Copie, n. másolat, mása va

laminek ; eine Copie ver
fertigen, mását venni, le
rn másolni.

Copirapparat, h. másoló ké
szülék.

Copiren, másolni, lemásol
n i;  die Briefe copiren, a 
levelek mását venni, a le
veleket másolni.

Copirhnch, k. másolókönyv.
Copirleinwand, n. másoló

vászon.
Copirmaschine , n. másoló

gép, másoló sajtó.
Copirpapier, k. másoló pa- 

pir.
Copirpresse, n. másolósajtó.
Copirtinte, n. másoló ténta.
Copist, h. másoló, tisztázó.
Cops (Warcops  ̂ Pincops), 

copshuga ( motolatlanul 
szétküld )tt pamutfonalak; 
orsóról levont cséve).

Copyright, szerzői jog.
Coqnülasnuss, n. coquillas- 

dió ( a pia cava pálma 
diói).

Coramisiren, előttemfzni.
Coramisirnng, n. elötteme- 

zés.
Cordon, h. 1) őr vonal, lia- 

tárőrvonal; 2) paszománt- 
zsinór.

Cordonnetseide, n. sodrott 
selyem,

Corduan, h. kordován, kor- 
dovánbör.

Coriander, h. koriandrum.
Cornellkirsche, 7i. som.
Corner, h. {Amerikában) 

korner, mesterséges ár
emelő.

<]orporation, n. testület.
< lorrealgláubiger , h. egye

temleges hitelező.
Correalitat, n. egyetemleges

ség.
Correalobligation, n. egye

temleges kötelezettség.
<!onoalschuld, n. egyetemle

ges adósság.

Correalschnldner, h. egye
temleges adós,

Correct, szabatos, hibátlan ; 
hibátlanul; correct han
deln, helyesen eljárni (az 
üzlet szabályai szerint el
já rn i) ; correct schreiben, 
hibátlanul irni.

Correctheit, n. szabatosság.
Correctur, n. (nyomd.) ja v í

tás, igazítás.
Correcturbogen, h. ( nyomd.) 

javíték-iv.
Correi credendi, egyetemle

ges kitelezők.
Correi debendi, egyetemle

ges adósok.
Correspondent, h. 1) leve

lező ; 2) üzletfél.
Correspondenz, n. levelezés; 

Correspondenz führen, le
velezni, levelezést vezetni; 
imCorrespondenzwege, le
velezés ú tján ; die einge
hende Correspondenz, ér
kező levelek; ausgehende 
Correspondenz, küldendő 
levelek; man sucht einen 
jungen M ann, der die 
französische und engli
sche Correspondenz zu 
führen versteht, keresnek 
egy fiatal embert, ki a 
franczia s angol levelezést 
képes vinni v. végezni.

Correspondenzblatt, k. érte
sítő lap.

Correspondenzkarte, n. leve
lező-lap.

Correspondiren, 1) levelezni, 
levelezésben állani, levele
ket váltani valakivel; 2) 
megfelelni; die mir ge
machte Anzeige corres- 
pondirt ganz mit den von 
Leipzig erhaltenen Nach
richten, a nekem tett jelen
tés egészen ineg felél a L ip 
cséből nyert tudósításoknak.

Corrigiren, (nyomd.) javíta 
ni, igazítani, kijavítani.

Corruption , n. vesztegethe- 
tőség; romlottság.

Corvette, n. gyorshajó.
Corset, k. vállfüző.
Cosmetiques, szépítő szerek.
Costermonger, h. házaló, ut- 

czai árus (angoloknál).

85

Gőte, n. (b r.) jegyzés; zur 
Gőte gelangen, jegyez
tetni.

Cotenangabe, n. méretjelölés.
Gotiieii,mértéketföljegyezni; 

(b r.) árfolyamot jegyezni.
Cottagesystem, k. hajlék- 

rendszer (munkás V. egyéb 
lakások építésénél).

Coulage, n. apadéki levonat 
(folyékony áruknál kifo
lyás által létrejött veszte
ség).

Oouiant, készséges, pontos, 
rendes, előzékeny; készsé
gesen, pontosan, gyorsan; 
coulant geräumt, gyorsan 
s könnyen eladatott ( vásári 
tudósításokban használt ki
fejezés) ; coulanter Styl, 
folyékony irmodor, gördü
lékeny irm odor; coulanter 
Geschäftsmann, jó  modo
rú, sima, előzékeny v. jó - 
akaratú kereskedő.

Coulanz , n. méltányosság; 
ich habe vergeblich die 
Coulanz des Herrn N. an
gerufen, hiába hivatkoz
tam N. úr méltányosságá
ra; Mában kértem N. urat 
méltányosságra.

Coulisse, n. (b r.) kulissza, 
( a börzehelyiség az a része, 
a hol az üzérkedők és ügy
nökök vannak s innen egy
úttal így nevezik az ügy
nökök és üzérkedők össze
ségét is, elletéthen a korlát 
által attól elválasztott s a 
hites alkuszok számára 
fenntartott parkettől, vagy 
rekesztéktől, mely hasonló
képen a hites alkuszok ne
veül is szolgál).

Coulissier, h. üzérkedő (k i 
a börzén állampapírokkal 
tiltott kereskedést űz, kid. 
a ki különbözeti ügyletek
kel foglalkozik).

Coupé, k. (vu .) kupé, kocsi
szakasz.

Coupiren, átlyukasztani ( me
netjegyeket ellenőrzés vé
gett).

Coupon, h. szelvény; Cou
pon im Mai fällig , Mai
coupon, májusi szelvény ;



Coupon differe n z Coursliericht Credit

Coupon detaché, lemetszett 
szelvény; der am 1. Jan. 
fällige Coupon, a január 
elsején esedékes szelvény; 
rückständiger Coupon, hi 
nem fizetett szelvény; ei
nen Coupon einziehen, 
szelvényt heszedni, szel
vényt beváltani, szelvény 
értékét fölvenni; ein Papier 
ohne Coupon notiren, ér- 
tékpapirt szelvény nélkül 
jegyezni; das Papier muss 
von allen noch nicht fäl
ligen Coupons begleitet 
sein, az értékpapiron min
den 7nég le nem járt szel
vénynek rajta kell lennie; 
einen Coupon vollständig 
bezahlen, a szelvényt telje
sen kifizetni.

Coupondifferenz, n. szel
vény-különbözet.

ConpoiissiUsstsLiiá^h.szelvény-
kinrdevőség.

Couponsbogen, h. szelvényív^
Couponsstempelgebühr, n. 

szelvény-bélyegilleték.
Couponstalon, h. szelvény- 

utalvány.
Couponsteuer, n. szelvény

adó.
Couponswarner, li. szelvény- 

értesítő ( éitékpapirok ki- 
sorsolásáról s a szelvények 
kifizetése idejéről szóló jegy
zék).

Couponwerth, h. szelvény- 
érték.

Courant, k. folyópénz, hasz
nálatban levő pénz, forga
lomban levő pénz.

Courant, fo ly ó ; couranter 
Artikel, folyó árú, kelendő 
árú ; courante Ausgaben, 
folyó kiadások; courantes 
Geld, folyó pénz; couran
ter Preis, folyó ár.

Courant-Münze, n. folyó 
pénz, forgó pénz.

Courantvaluta, n. folyó pénz
érték.

Courierzug,/i. gyorsvonat, fu
tárvonat.

Cours, h. 1) (b r .) á ifo
lyam, pénzárfolyam; Gold 
hat einen hohen Cours, 
nagy árfolyama v. ára

van az aranynak; zum 
bestmöglichen Course 
verkaufen, a lehető leg
jobb árfolyam rnellett el
adni ; zum Tagescourse, 
napi árfolyam mellett; vor- 
geschriebener Cours, meg
szabott árfolyam.; zum lau
fenden Course, folyó árfo
lyam szerint; wir haben die 
Actien unter dem Course 
erhalten, a részvényeket 
árfolyamon alul kaptuk; 
nomineller Cours, névle
ges árfolyam; 2) forga
lom ; ausser Cours setzen, 
a forgalmon kívül helyez
ni ; ausser Cours kom
men, a forgalomból kiesni.

Coursbericht, h. árfolyam- 
jegyzék ; amtlicher Cours
bericht , hivatalos árfo
lyamjegyzék.

Coursbewegung, n. áifolyam
mozgás , árfolyam-ingado
zás.

Coursblatt, k. (b r.) árfo
lyamjegyzék, áifolyamér- 
tesítő.

Courscompensation, n. ár
folyamé gyenlités.

Coursdifferenz, n. árfolyam
különbözet.

Coursentwickelung, n. árfo- 
lyamfejlődés.

Coursgewinn, h. árfolyam- 
nyereség.

Courshabend , árfolyammal 
6m’Ó; courshabende W  erth- 
papiere , árfolyammal bi- 
7'ó értékpapírok.

Coursiren, forgalomban len
ni ; seine Accepte cour
siren häufig, elfogadvá- 
nyai gyakran v. sűrűn fo 
rognak.

Coursliste, n. árfolyamjegy
zék.

Coursnotirung, n. árfolyam- 
jegyzés.

Courspari, Coursparität, n. 
árfolyamegye n érték.

C oursreduction ,árfolyam- 
átszámítás.

Coursrichtung, n. árfolyam- 
irányítás.

Coursrückgang, h, árfolyam- 
csökkenés.
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Coursschwankung, n. árfo
lyamingadozás.

Coursstellage, n. fokozatos 
árfolyam ügylet.

Cours Veränderung, n. árfo
lyamváltozás.

Coursverlust, h. árfolyam- 
veszteség.

Courswerth, h. árfolyam-ér
ték, árfolyam szerinti ér
ték.

Courszettel, h. árfolyamjegy
zék.

Courtage, n. Courtagege
bühr, n. alkuszdíj.

Courtier, h. börzealkusz.
Courtige, n. mértékhiány ( a 

rőfös áréinál).
Couvert, k. boríték, kül. le

vélboríték ; etwas unter 
Couvert senden, valamit 
boríték alatt küldeni; 
schreiben Sie mir unter 
Couvert des Herrn A., 
írjon nekem A. iir czírrie 
alatt.

Couvertiren, borítékba ten
ni, borítékozni; couverti
ren Sie den Brief, boríté
kozza a levelet.

Couverture, n. fedezési ősz
szeg.

Covid, könyök (indiai hossz- 
mérték).

Cravatte, n. nyakra való, ing
gallér.

Creas, kreaszvászon.
Credenz , n. 1) pohárszék;  

2) hitelesítvény.
Credenzbrief, h, Credenz- 

schreiben , k. rnegbizó- 
levél.

Credentionale , k. meghite
lező levél, hitellevél.

Credit, h. 1) hite l; er hat 
Credit, van hitele; Credit 
bewilligen, hitelt engedé
lyezni ; unbeschränkter 
Credit, korlátlan hitel; 
Credit gemessen, hitelt 
élvezni, hitelt felhasznál
ni ; den Credit kündigen, 
hitelt felmondani ; dies 
hat ihn um seinen Cre
dit gebracht, ez által el
vesztette hitelét, ez megron
totta hitelét; Credit bis zu 
jedem Belaufe, hitel ha



Credit actie Creditirn lig Cy linder

tártalan összegig; anf Cre
dit kaufen , hitelben vá
sárolni; Credit eröffnen, 
hitelt n y itn i; 2) (kv .) kö
vetel ; etwas in Jemandes 
Credit bringen, valamit 
valakinek követeibe Írni.

Creditactie, n. hitelintézeti 
részvény.

Credit á deconvert, fedezet
len hitel.

Creditanspruch, h. hitel
igény.

Creditanstalt, n. hitelintézet.
Creditauftrag, h. hitelezési 

megbízás.
Creditbank, n. hitelbank.
Creditbegünstigung, n. hi

telkedvezmény.
Creditbewilligung, n. hitel

engedélyezés ; icli kann 
mich nicht zu einer Cre
ditbe willigung an ihn ent- 
schliessen, nem tudom el
határozni magam, hogy ne
ki hitelt nyissak.

Creditb illet, k. hitel jegy
( orosz papírpénz).

Creditbrief, h. hitelbiztosító 
levél, hitellevél, meghite
lező levél.

Crediteröffnnng, n. hitel
nyitás.

Creditfahig, hitelképes, hi
telre képes.

Creditfähigkeit, n. hitelre- 
képesség.

Credit foncier, földhitel.
Creditfrist, n. hitelezési ha

táridő.
Creditgeld, k. fedezetlen pa

pírpénz.
Creditgenossenschaft, n. hi

telszövetkezet. [let.
Creditgeschaft, k. hiteliigy-
Creditinstitut, íz. hitelintézet.
Creditiren, 1) javára írni, 

követeibe í r n i , hitelezni ; 
für welchen Betrag Sie 
ereditirt _ sind, a mely ösz- 
szeg az Ön javára Íratott; 
belieben Sie mich dafür 
zu creditiren, szívesked
jék ez összeget javamra, kö
veteibe ír n i ; 2) hitelben
eladni ; ich habe ihm die 
Waare creditirt, hitelben 
adtam neki az árút.

Creditirung des Kaufprei
ses, n. árhitelezés.

Creditiv, Creditivschreiben, 
k. hitelbiztosító levél, hitel
levél.

Creditkrisé, n. hitelválság,
Creditlager, k. (vám ) hitel

raktárak (  Németországban 
oly helyek, hol a belföldi 
forgalomra szánt árúk a 
beviteli vám biztosítására 
letétetnek).

Creditloos, k. hitelintézeti 
sorsjegy.

Crediifclos, hitelvesztett, hitele 
vesztett. [tettség.

Creditlosigkeit, n. hitelvesz-
Creditmandat, k. hitelezési 

megbízás.
Credit m it langer Erist, h. 

hosszú lejáratú hitel.
Credit mobilier, hitelintézet 

(  ellentétben a földhitelinté
zettel), kül. alapítóbank.

Creditül*, h. hitelező, köl
csönadó ; Creditor per 
Saldo, egyenleg hitelező.

Creditoren in Conto-Cur
rent , folyó száínlai hite
lezők.

Creditpapier, 1) hitelpapír; 
2) hitellevél.

Creditpösten, h. (kv.) köve
tel-tétel.

Creditseite, n. (kv.) követel
őidül.

Creditumlauf, h. fedezetlen 
papirpénzforgalom.

Creditverein, h. hitelegylet.
Credit verkauf, h. eladás hi

telre, hitelbeadás.
Creditversicherung, n. hitel

biztosítás.
Creditwechsel, h. hitelegyleti 

váltó.
Creditwesen, k. 1) hiteliigy ; 

%) csődügy.
Creditwirthschaft, n. hitel

gazdaság.
Creiren, alapítani, állítani.
Cretonne, h. karton.
Crida, n. csőd, bukás; in 

Crida gerathen, csődbe ju t 
ni, megbukni, l. Concurs.

Cridar, Cridatar, h. közadós, 
bukott.

Cridarepartition, n. csődtö
meg felosztása.
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Crinoline, n. krinolin (alsó
szoknya, abroncscsal)*

Crise, n. válság l. Krise.
Croisé, croisé (fonalgó szö

vet).
Crops, dohányhordó ( Ameri

kában).
Cropsnote, n. dohányhordó

jegy (melyet a rendesen 
1250 font dohányt tartal
mazó hordóról hivatalosan 
kiállítanak ).

Crossing, keresztezett csekk, 
keresztezés.

Croupier, h. titkos társ, bel
tag.

Crown, korona (angol pénz 
=  2 -ő0 frt.)

Csaiken, sajka.
Csan, kínai röf =  3'2 méter; 

180 csan — 1 li (mértföld) 
== 576 méter.

Cuba, folyadékmérték Abessi- 
niában =  O'OIS liter.

Cubebe, n. 1) koriandrom 
mag; 2) (a. m. Cibebe) 
mazsola.

Cubus, köb.
Culminationspunkt, h. tető

pont.
Cumulativ-Ortsregister , h.

(bizt.) együttes helylajs- 
trom.

Cumulativstücke, halmozott 
darabok.

Cura(?ao, kurasszaolikör.
Curator absentium, távolle

vők gondnoka.
Curatorium , k. gondnok

ság.
Curator massae, tömeggond

nok.
Curcuma, knrkumagyökér.
Currencytheorie, n. forgal

mi elmélet (a bankjegyek 
fedezésére vonatkozólag).

Current, fo ly ó : Current- 
schulde n, /oíyd adósságok; 
Currentpreise, folyó árak, 
l. Courant.

Currenda, körlevél.
CnYshen, forgalomban lennie
Cutter, gyorshajó.
Cyankaíium, cyankali (fe-~ 

hér, kéksavas káli).
Cyder, h. gyümölcsbor, csi- 

der.
Cylinder, h. 1) henger; 2)



Cylinderuhr D afürhalten Dank

czilinder, magastetejä ka
lap.

Cylinderuhr, 7?. henger óra. 
Cymbale, n. czimhalom. 
Cypernholz, k. cziprusfa. 
Czakan, csákány.
Czako , csákó (süvegnemü).

D =  dringend, (távirat) sür- 
gös.

D. d. =  de dato, mai nap
tól , kelt; d. d. 5. Mai, 
kelt május 5-én.

D. E. =  durch Einschluss, 
csatolmány által, melléklet 
által.

D. G. =  durch Güte, szíves- 
séghöl, magán úton.

Dg =  decigramm, deczi- 
gramm.

D iv == diverse, különfélék.
Dkg =  dekagramm, deka

gramm.
Dm. =  dekameter, dekamé

ter ; dm. =  decimeter, de
ciméter.

Do =  detto V. ditto, ugyan
az.

Dt == dedit, fizetve.
Dahei.Ich kann dahei nichts 

gewinnen, e mellett semmit 
sein nyerhetek; es wird 
nichts dabei herauskom
men, nem lesz semmi hasz
na belőle ; n>'m lesz ennek 
semmi láttatja; ich hin 
dabei Ihnen zu schrei
ben , épen azon vagyok, 
hogy Önnek i i ja k ; es 
bleibt dabei, a mellett ma
rad, annál marad; wenn 
Sie dabei beharren, ha ra
gaszkodik ahhoz,

Dachfilze, n, fedélnemez.
Dachpappe, n. fedélpapir, 

kátrányos papir.
Dachplatte, n. födéllemez.
Dachsfell, k. borzbör.
Dafür, Ich werde dafür Sor

ge tragen, gondom lesz 
reá ; er wird dafür auf- 
kommen, ezért ö fog ele
get tenni v. fizetni; ich 
bin nicht im Stande, es

Ihnen dafür zu lassen, 
nem vagyok képes ezt Ön- 
nek ezen az áron adni; ich 
kann nichts dafür, nem 
tehetek ró la ; dafür lass 
mich sorgen , azt csak 
bizd én rám, az az én dol
gom.

Dafürhalten, k. vélemény; 
nach meinem Dafürhal
ten können Sie keine bes
sere Geldanlage machen, 
véleményem v. nézetem sze
rin t jobban nem helyezheti 
el pénzét.

Dagegen 1) e llnben ; ich 
habe nichts dagegen (zu 
sagen), semmi ellenvetésem 
sincs, semmi szólóm sincs 
ellene ; 2) érette; ich habe 
die Waare erhalten und 
gebe Ihnen Pariser Papier 
dagegen, megkaptam az 
árut s fejében párizsi pa
p irt adok; unter der Be
dingung, dass Sie eine 
kleine Partie Tücher da
gegen nehmen, oly feltétel 
alatt, hogy annak fejébe?i 
egy kis csórnag kendőt vesz.

Dagewesen. Eine noch nicht 
dagewesene Krise, soha 
nem látott válság.

Daggert, h, deget, 'nyírfakát
rány.

Daguerrotypplatte, n. dagu- 
errotyplemez.^

Dahin. Dahin ist es mit ihm 
gekommen, odáig jutott a 
dolga; die Angelegenheit 
ist noch nicht dahin ge
kommen, az ügy még nem 
jutott odáig ; es steht da
hin, ob . . kérdés, vál
jon . . . ;  alle unsere Hoff
nungen sind dahin, oda 
minden reményünk.

Dahinbringen. Es dahin
bringen, annyira vinni a 
dolgot; Jemanden dahin
bringen, dass ... ,  valakit 
arra venni v. bírni, hogy...

Dahinstellen. Dahingestellt 
hloWdon, függőben maradni, 
eldöntetlen maradni; da
hingestellt sein lassen, ab
bahagyni a dolgot, tovább 
nem feszegetni.
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Dahlia, 1) georgina (v irá g ); 
2) dahlia (anilinfesték).

Damascener Kiinge, n. dö- 
möczki penge.

Damascenerstahl, h. habos 
aczél.

Damascirte Arbeit, habosra 
edzett mű.

Damast, h. damaszt, habos 
szövet, csinvat.

Damenbrett, k. ostábla.
Dammhirschfell, k. dám

szarvasbőr.
Dampfapparat, k. gőzkészü

lék.
Dampfboot, Dampfer, h. gő

zös, gőzhajó.
Dampfifahre, n. gőzkomp.
Dampfkessel, h. gőzkazán.
Dampfkrahn, h. gőzdaru.
Dampfmaschine, n. gőzgép.
Dampfpflug, h. gözeke.
Dampframpe, n. gőzsikló.
Dampfremorqueur, h. von

tatógőzös.
Dampfschiff, k. gőzhajó, gő

zös.
Dampschifíahrtsgesellschaft 

n. gőzhajózási társaság.
Dampfschleppschiff, k. von

tató gőzös.
Dampf spritze, n. gőzfecs

kendő.
Dampfwagen, h. gőzkocsi, 

gőzös.
Danieder Hegen, pangani; 

Handel und Industrie He
gen danieder, kereskedelem 
s ipar panganak.

Daniederliegen, k. pangás; 
Jedermann klagt über das 
Daniederliegen der Ge
schäfte, mindenki panasz
kodik az üzletek pangása 
miatt v. pangásáról.

Dank, h. köszönet, hála; ge
nehmigen Sie den Aus
druck unseres Dankes 
für Ihre Höflichkeiten, 
fogadja köszönetünk kifeje
zését udvariasságaiért; E i
nem etwas Dank wissen, 
köszönettel v. hálávalvenni 
valakitől valamit; das 
wird er ihm schlechten 
Dank wissen, azt meg nem 
köszöni neki; Dank Ihren 
freundschaftlichen Be-



mühuDgen ist es mir ge
lungen . . szives közremű
ködésének köszönhetem, 
hogy sikerült nekem . . .

Dankarbeit, n, (h ) (a. m. 
Arbeit nach Abdankung) 
hucsumunka.

Dankbar, hálás; ein dank
bares Unternehmen, há
lás, hasznot hajtó vállalat.

Dankend erhalten (nyugtá
zásnál), köszönettel felvet
tem V. felvettük.

Dankschreiben, k. köszönő 
irat, köszönő levél, megkö
szönő levél.

Dantes, tantusz, játékpénz.
Daran, azon, ra jta ; allein 

jetzt wissen wir, wie wir 
daran sind und das ist 
genug, csak most tudjuk, 
hányadán vagyunk, s ez ele- 
yendő; wir versichern 
Sie, dass nichts daran ist, 
hiztositha1juk,hogy a dolog
ban semmi sincs ; wir sind 
jetzt daran den Auszug 
Ihrer Eechnung aufzustel
len , épen azon vagyunk, 
hogy az Ön számlája kivo
natát elkészítsük; ich weiss 
nicht, ob es rathsam sein 
kann, soviel daran zu set
zen, nem tudom, tanácso<-e 
annyit koczkáztatni; ich 
habe ihn daran gekriegt, 
hefontam.

Darangabe, n. Darangeld, k. 
foglaló, felpénz.

Darauf gehen, rám enni; die 
ganze Summe wird bei 
diesem Unternehmen da
raufgehen , erre a válla
latra az egész összeg rá
megy, ez a vállalat az egész 
összeget felemészti ; unsere 
Vorráthe werden darauf
gehen, ehe neue Zufuhren 
anlangen, készleteink fel 
lesznek emésztve, rnielőtt 
új szállítmányok érkezné
nek.

Daraufschlag, h. ráadás;m\i 
einem Daraufschlag von 
I Kreuzer per Elle, egy 
krajczár ráadással rőfön- 
h ént.

I ) a i*aufzahlen, ráfizetni.

D ankarbeit

Daraus. Es ist nichts daraus 
geworden, abból semmi 
sem. le tt; ich mache mir 
nichts daraus, wenn er 
auch wegbleibt, nein gon
dolok vele, ha elmarad is.

Darlegen, előadni, kifejteni, 
előterjeszteni; seine Grün
de darlegen, okait elő
adni.

Darlegung, n. előtéri észt és; 
Darlegung der Finanz
lage, előterjesztés a pénz
ügyi helyzetről; a pénz
ügyi helyzet felmutatása.

Darlehen, k. kölcsön; als 
Darlehen, fcóYcsÖTi A: í’pew; Je
mandem ein Darlehen ma
chen,2;aZíiA:in̂ /i: kölcsönözni 
V. kölcsönt adni; ein Dar
lehen aninehmen od. be
heben, kölcsönözni, köl
csönt felvenni; Darlehen 
gegen Handpfand, kölcsön 
kézi zálogra; Darlehen 
auf Schuldscheine, köl
csön kötvényekre v. köte
lezvényekre ; ein Darlehen 
bewilligen, kölcsönt enge
délyezni.

Darlehenerhöhung, n. köl
csönösszeg felemelése.

Darlehensgesuch, h. kölcsön- 
kérvény.

Darlehensempfänger, h. köl
csön ve vő.

Darlehenskassenverein, h. 
köl csönző pénztár egylet.

Darlehensmäkler, h. kölcsön- 
alkusz.

Darlehensprolongation, n. 
kölcsön-meghosszabbítás.

Darlehenssumme, n. köl
csönösszeg.

Darlehensvaluta, n. kölcsön- 
kéit pénz értéke, kölcsön 
pénzláb.

Darlehens vertrag, h. köl
csönszerződés.

Darlehenswerber, h. köl
csönkérő.

Darlehensweise , kölcsönké- 
pen. [kamat.

Darlehenszins, h. kölcsön-
Darleiher, h. kölcsönző; köl

csönadó, hitelező.
Darleihen gegen Verbod

mung, k. hajóskölcsön.

Daraus
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Darmsaite, n. bélhur.
Darmseile, n. bélharkötél, 

belekből készült kötél (külö
nösen esztergákhoz s köszö
rülő kövekhez ).

Darnachachtung, Darnach- 
haltung, n. mihez tartás; 
zu Ihrer Darnachachtung, 
Önnek miheztartás végett.

Darniederliegen, k. l. Danie- 
derliegen.

Darstellung, n. előterjesztés, 
vázlat; er hat uns eine 
genaue Darstellung seiner 
Lage gegeben, állapotáról 
nekünk pontos előterjesz
tést tett, állapotát nekünk 
pontosan leírta.

Darthun, kideríteni; die h- 
nancielle Uebersicht wird 
darthun, dass . . .  a pénz
ügyi áttekintés ki fogja 
deríteni, hogy . . .

Darüber. Der Belauf macht 
zweihundert Gulden und 
einige Kreuzer darüber, 
az összeg kétszáz forintot 
és nehány krajczárt tesz ; 
nichts darüber oder dar
unter, sem több, sem keve
sebb.

Darum. Es handelt sich 
darum, die Waare bald 
zu verkaufen, az forog 
szóban v. arról van szó, 
hogy az árut mielőbb elad
ju k ; érdekünkben áll v. fő  
feladatunk az árut mentői 
előbb eladni; es ist m ir 
sehr darum zu thun die
sen Auftrag zu erhalten, 
nagyon érdekemben áll, 
hogy e megbízást megkap
jam ; ich weiss nichts da
rum, semmit sem tudok a 
do'og felől.

Darunter. Darunter sind die 
Transportkosten nicht be
griffen, a továbbítási költ
ségek ebben nem foglaltat
nak ; ich kann die Waare 
nicht darunter geben, az 
árút ezen alul nem adha
tom ; ich kann meinen 
Namen nicht darunter 
setzen , ez alá nem írha
tom od'i nevemet; es sind 
Stücke darunter, welche

D arunter



Data Dauerhaftigkeit Decharge

ich nicht gebrauchen 
kann, vannak közte dara- 
hók, melyeket nem használ
hatok.

Data et accepta, kiadások és 
hevételek.

Datio in solutum, fizetés 
gyanánt adni.

Datiren, keltezni; vorans- 
datiren, előbbre keltezni; 
von diesem Zeitpunkte an 
datirt sich die bedenkliche 
Lage unseres Freundes, 
ez időponttól kezdődik ba
rátunk aggasztó helyzete.

Dato. Bis dato, mai napig; 
nach dato, kelet után; 
drei Monate a dato, keltétől 
három hónapra; de dato 
Paris, kelt Párizsban; pá
rizsi kelettel.

Dato Wechsel, h. váltó kelt
re , keletváltó (ellentéte: 
Sichtwechsel).

Dattel, n. datolya.
Dattelpflaume, n. törökszilva.
Dattelwein, h. datolyabor.
Dattelwurst, h. datolyakol

bász \( datolya,- s mandula- 
keverék állati hólyagok
ban).

Datum, k. kelet, keltezés, 
kelte (valam inek); neue
sten Datums, legújabb ke
let ; zurückgestelltes Da
tum , előbbre keltezett; 
unter heutigen Datum, 
mai kelettel; nach Ordnung 
des Datums, időrendben; 
das Datum beisetzen, kel
tezni, kelet napját oda, írni.

Datumstype, n. kelethetét.
Daube, 71. donga.
Dauer, n. tartam; Gesell

schaft von unbestimmter 
Dauer, határozatlan időre 
kötött vagy alakult társa
ság ; auf die Dauer kann 
diese Einrichtung nicht 
bestehen, ez az intézkedés 
tartósan v. állandóan fenn 
nem maradhat; die Dauer 
derConcession beschränkt 
sich anf 90 Jahre, az enge
dély tartama 90 évre szo
rítkozik.

Dauerhaft, tartós, állandó; 
dauerhafte Geschäftsver

bindung, tartós üzleti össze
köttetés; dauerhafte Ver
packung, tartós csomago
lás.

Dauerhaftigkeit, n. állandó
ság, tartósság; wir können 
die Dauerhaftigkeit der 
Waaren garantiren, az 
árúk tartósságáról jó t áll
hatunk V. kezeskedhetünk.

Daune, n. dunna, dunyha.
Davon. Davon ab 3*̂/o Dis- 

cont, ebből le 3<Vo kamat; 
davon beträgt das Drittel 
zehn Gulden, harmadrésze 
tíz forintot tesz.

Davonkommen, megmene- 
kedni, megszabadulni ; wir 
freuen uns, dass wir so 
billig davongekommen 
sind. Örülünk, hogy oly ol
csó fi megmenekedhettünk.

Dazu. Dazu kommen fol
gende Spesen, ehhez já ru l
nak még a következő költ
ségek; wie kommen wir 
dazu, Verlust zu erlei
den ? hogy jutunk mi ahhoz, 
hogy veszteséget szenved
jünk 1

Dazurechnen, hozzászámíta
ni.

Debaclage, n. eltakarítás (a 
kikötőben kii'akott áruk el
takarítása).

Deballage, n. kicsomózás, ki- 
göngyölés, kicsomagolás.

Deballiren, kicsomózni, ki
göngyölni , kicsomagolni, 
kipakolni ( ái'uczikket külső 
borítékjából kibontani).

Debarkiren, 1) kirakni (ha
jó b ó l); 2) partra szállani.

Debatte, n. vita, vitatkozás.
Debent, taitoznak (számla

felirat).
Debentur, vá mvisszatérítési 

összeg ; vámvisszatéi'ítési
jegy-

Debet, k. tartozik , tartozási 
oldal; eine Summe in Je
mandes Debet bringen, 
valamely összeget valaki
nek tartozásod ii'rri; die
ses Haus steht immer im 
Debet, 2̂: a ház folytonosan 
tartozásban van.

Debetpost, n. Debetposten,
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(kv .) tartozási tétel, txrto- 
zási tételek.

Debetseite, n. ta,i'tozási oldal.
Debit, h. kelet, eladás; be

sorgen Sie den Debit mei
nes Lagers, gondoskodjék 
Ön készletem eladásái'ól.

Debitiren 1) eladni; túladni 
valamely á rún ; 2) adósí- 
tani, valamely összeget tai'- 
tozik rovatba ír jii, teodiére 
í r n i;  belieben Sie uns. 
für die Auslagen zu de
bitiren, szíveskedjék a költ
ségeket nekünk te7'hül írn i.

Debitor, h. tartozó, adós (el
lentéte : Cr editor, hitele
z ő ); Debitor per Saldo, 
egyenleg adós, egyenleg 
szerinti adós, adós egyen
leg szerint.

Debitorenbuch, k. adósok 
könyve.

Debitoren-Conto, k. adósok 
számlája.

Debitverfahren, k. csődeljá
rás.

Débouché, n. piacznyitás.
Debouchement, k. gojors 

eladás, gyors kelet.
Debours, Deboursement, k. 

kiadások, előleg.
Deboursiren, kiadni, költeni.
Décaisser, kii'akodni (áru

kat hordóból, ládából ki
venni).

Decalo, k. súly veszte ség, kül. 
csurgás.

Decateur, h. posztónyiró.
Decatiren, posztót beavatni.
Decatirt, beavatott ( posztó) ; 

wir haben Ihnen das Tuch 
decatirt zugesendet, aposz
tót beavatott^ állapotban 
küldtük meg Öniiek.

Dechalandiren, (valamely 
kereskedőnek vevőit)  elédes
getni, elcsalni.

Decharge, n. fölmentés ; Sie 
werden Ihre Decharge 
nach Zahlung von 400 fl. 
erhalten, dÖO fr t  kifize
tése után megkapja felmen
tését : Sie können nicht 
früher auf Decharge An
spruch machen, bis Sie 
die fehlenden Belege bei
gebracht haben, Ön nem



Decharge Deckenliändler Deficit

követelheti előbb fölmenté
sét, míg a hiányzó bizo
nyítékokat nem yótolta,

Decharge geben, decbargi- 
ren, fölmenteni.

Decher, 10 darab (bőrnél).
Déchet, súlyhiány (mely szá

raz áruknál előáll, midőn 
a por, homok, apró kavi
csok stb. eltávolíttatnak).

Dechiffriren, kibetüzni, meg
fejteni (titkos Írást).

Deci, tizedrész; innen deci
gramm , deciliter, deciár, 
decimeter.

Decimalbruch, h. tizedes tört.
Decimalma áss , k. tizedes 

mérték.
Decimalrechnnng, n. tizedes 

számítás.
Decimalsystem, k. tizedes 

rendszer.
Decimalwaage, n. tizedes 

mérleg, tizedes mázsáló.
Décime, franczia pénz =  két 

sous, é krajczár.
Deck, k. (ha j.) fedezet; auf 

Deck verladen, fedezetre 
rakni.

Decke, n. terítő, takaró, kid. 
árútakaró, ár útakar ópony
va ; paplan; szőnyeg; gyé
kény: sich nach der Decke 
strecken, addig nyújtózni, 
míg a takaró ér.

Deckel, h. fedél; kéregpapir.
Deckelbecher, h. Deckelglas, 

k. f ödeles pohár.
Deckelkorb, h. födeles kosár.
Decken, 1) fedezni; seine 

Verbindlichkeiten de
cken, kötelezettségeit fedez
ni ; durch ein Faustpfand 
decken, fedezetül kézizálo
got adni; dieser Preis 
deckt die Kosten nicht, 
ez az ár nem fedezi a 
költségeket; das Grün- 
dungscapital ist durch 
Subscription gedeckt, az 
alaptőkét az aláírások fe
dezik ; 2) (ha j.) megvé
deni ; die Flagge deckt 
die Waare, a lobogó meg
védi az á ru t; neutrale 
Flagge deckt feindliches 
Gut, semleges lobogó fedezi 
az ellenséges árut.

Deckenhändler, h. paplan
árus.

Deckenmacher, h. 1) papla- 
nos; 2) gyékényfonó.

Deckleinwand, n. takaróvá
szon.

Decktiich, k. takaróponyva, 
árutakaróponyva.

Deckplatte, n. fedőlemez.
Deckung, n. fedezet; wegen 

Mangel an Deckung, Man
gels D e c k u n g , hiá
nyában; ich zähle auf Ihre 
Deckung vor Verfall, lejá
rat előtt várom a fedezetet 
Öntől; die zur Deckung 
eines Anlehens bestimm
ten Einkünfte, a kölcsön 
fedezetére szolgáló jövedel
mek ; als Deckung geben, 
fedezetül adni; meine 
Deckung wird nicht auf 
sich warten lassen, a fede
zettel részemről nem, fogok 
késni.

Deckungscourtage, n. fede
zeti alkusz díj.

Deckungsgeschäft, k. fede
zeti ügylet.

Deckungskauf , h. fedezeti 
vétel.

Deckungsleistung, n. fede
zetadás.

Deckungsoperation, n. fede
zeti művelet.

Deckungszuschuss, h. pót
fedezet.

Deckzeug, h. asztalnemű.
Declarant, h. bevalló.
Declaration, n. 1) nyilatko

zat ; 2) bevallás, kill, áru
bevallás ; Declaration der 
zu versteuernden Waa- 
ren, a megvámolandó árúk 
bevallása; Declaration bei 
der Douane, Declaration 
zur Verzollung, vámbe
vallás ; unter Declaration 
des Werthes, élték beval
lása mellett; falsche De
claration , hibás V. téves 
bevall ás;h etrügeri s ehe D e - 
claration, hamis bevallás.

Declarationsblanquet,/c. De
clarationsschein, h. bevalló 
lap.

Declarationszwang, h. be
vallási kényszer.
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Declariren, bevallani; Waa- 
ren für freie Durchfuhr 
declariren, árúkat szabad 
átvitelre bejelenteni; falsch 
declariren, téves v. hibás 
bevallást tenni.

Declassification, n. átosztá- 
lyozás ( árúk más osztályba 
sorozása).

Decompt, lerovat, leszámítás 
l. Discont.

Decort, h. 1) levonás, lerovás, 
lerovat [levonás rossz áru 
v. a súly s mérték hiánya 
m ia tt); einen Decort be
anspruchen, lerovatot igé
nyeln i; ich stelle Ihnen 
die Wahl, den mangelhaft 
angelangten Kaffee zu
rückzunehmen oder sich 
einen Decort von 20 Gul
den gefallen zu lassen, 
szabad választására bízom, 
hogy a hiányosan érkezett 
kávét visszavegye vagy hogy 
20 forintnyi lerovatba bele
egyezzék ; 2} ( Hamburg
ban ) leszámítolás.

Decortiren, leróni, levonni.
Decoupirt, átlyukasztott.
Decoupirzange, n. lyukasztó

fogó.
Découvert (b r.), fedezetlen.
Decursiv, utólag fizetendő; 

ílecursive Eate, utólag fize
tendő részfizetés; decur- 
sive Zinsen;, utólag fize
tendő kamat.

Defect, h. h iány; diesen 
Cassendefect müssen Sie 
ersetzen, ezt a pénztárhi
ányt Önnek kell megtérí
tenie.

Defect, hiányos,^ rongált, sé
rü lt ; die Kisten sind de
fect, a ládák rongált álla
potban vannak; defecte 
Exemplare werden wieder 
zurückgeschickt, hiányos 
(rongált) példányok ismét 
visszaküldetnek.

Defectbogen, h. (kk.) hiány
zó ív.

Deferenz, n. engedékenység, 
készség.

Deficit, k. hiány ( számadás
ban ) ;  in Deficit sein, vesz
teségben lenni; mit einem
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Deficit arbeiten, veszteség
gel dolgozni; Deficit am 
Gewicht, sulyhidny; ein 
Deficit beseitigen, hiányt 
megszüntetni; das laufende 
Betriebsjahr wird m it ei
nem Deficit schliessen, a 
folyó üzleti év veszteséggel 
zárulj fog záródni v, záró
dik.

Definitiv, végleges.
Defraudant, h. sikkasztó.
Defraudation, n. sikkasztás; 

eine Defraudation bege
hen, sikkasztani.

Defraudiren, 1) sikkasztani,
2) csempészni

Degen, h. kard. [lat.
Degengefäss, k. kardmarko-
Degengehänge, n. kai'dszíj, 

kardkötS.
Degenquaste, n. kardbojt.
Degenscheide, n. kardtok,
Degras, degras ( zsirhulladék 

a kallózásnál vagy mosás
nál).

Dehnbare Bedingung, ruga
nyos föltétel,

Deichsel, w. 1) kocsirúd; 2) 
( a. m. Da^hsel) kapocska.

Deichselstange, n. kocsirúd.
Deka, tízszeres, innen: deka

gramm == 10 g r . ; dekame- 
ter =  10 meter stb,

Délaissement (h izt.), áten
gedés, l. Abandon.

Delcredere, k. 1) jótállás, 
kezesség; 2} (a. m. Del- 
credereprovision) jótállási 
díj, kezességi díj ( a bizomá
nyos jótállása a vele szer
ződő fé l fizetési köteh zett- 
ségeért), Delcredere ste
hen, jótállani,

Delcredereprovision, n. jó t
állási dij.

Delcrederevertrag, h. jó tá l
lási szerződés.

Delegatar, h. utalványos (k i
nek valamely követelést át
engednek).

Delegirter, h. kiküldött.
Delegirung, ?i. kiküldés;

(tk .) bír óküldés.
Deliberationsfrist, n. meg- 

gondolási idő.
Deliberiren, 1) tanácskozni; 

2) határozni, dönteni.

i Delicatesse , n. finomság ; 
csemege, nyalánkság.

Deliciös, Jói2:íí, kellemes, gyö
nyörű.

Dementiren. megczáfolni, 
meghazudtolni.

Demonetisiren, pénzvoltát 
megszüntetni.

Dendrometer, h. famérő (a 
fa  magassága s vastagságá
ból a köbtartalom kiszámí
tására).

Denkmünze, n, emlékpénz,
Denunciantengebühr, n. fel- 

jelentési dij (Judáspénz).
Depense, n. költség, kiadás.
Depensiren, kiadni.
Deperdita, n. veszteség.
Depesche, n. sürgöny; táv

irat, távirati sürgöny.
Depeschengebühr,rí. táriraí- 

díj, sürgönydij.
Depeschiren, sürgönyözni, 

táviratozni.
Deplacirung, n. áthelyezés.
Deponent, h. letevő.
Deponiren, letétbe adni; le- 

téteméjiyezni.
Deponirt, letett; deponirte 

Actien, letett részvények.
Deponirung, letéteményezés.
Deport, h. visszavételi díj.
Deportgeschäft, k. (b r.) visz- 

szavételi ügylet.
Deposit, k. letétemény, le

tét, betét; Depositen in 
Verwahrung, őrzési leté
tek ; Depositen in Ver
waltung, kezelési letétek; 
Depositen ohne Kündi
gungsfrist od. 011 call, 
letét látra v. tetszésre ; De
posit mit bestimmter Ver
fallzeit, letét záros Ujárat
tal.

Depositalkasse, n. letétemé- 
nyi pénztár.

Depositar, h. letéteményes.
Depositenamt, k. letétemé

ny i  hivatal.
Depositenangelegenheit, n. 

letéti ügy.
Depositenbank, n. letéti 

bank.
Depositenbuch, k. letéti 

könyv.
Depositencasse, n. letéti 

pénztár.
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Depositengebühr, n. letéti 
illeték, őrzési illeték.

Depositengeld, k. letett pénz.
Depositengeschäft, k. letéti 

ügylet.
Depositenschein, h. letéti

jm -
Depositentaxe. n. letétdíj.
Depositogut, k. letétemény.
Deposito-Wechsel, h. letett 

váltó.
Depositschein, h. letéti bizo

nyítvány.
Depositum, k. letét, letéte

mény.
Depot, /f. 1) raktár, árutár, 

rakó hely ; 2) ( a. m. zur 
Verwahrung niedergeleg
tes Gut) letét, letétemény.

Depotcasse, n. letéti pénztár.
Depotgeschäft, k. (b r .) letéti 

üzlet.
Depot platz, h. letéthely.
Depotschein, h. letétjegy, le

téti jegy.
Depotsystem, k.raktár-rend

szer.
Depotvermerk, k. hollétjegy

zés.
Depotwechsel, h. zálogváltá.
Depreciation, n. elértéktele

nedés ; árcsökkenés.
Depreciren, értékteleniteni, 

értéktelenebbé tenni.
Depuriren, letisztázni ( az 

adósságot).
Deputat, k.terménybér, alafa,
Derangement, k. zavar, zi

láltság , rendezetlen álla
pot.

Derangiren, rendetlen álla
potba hozni V. juttatni.

T>Qrsaigixt,rendetlen állapotú, 
rendetlen állapotba jutott, 
zilált.

Dereglyén, dereglye.
Deroute (b r.), n. bomlás.
Deroutirtes Gepäck, k. 

irányt tévesztett csomag.
Désemballiren, kigöngyöl- 

getni, kicsomagolni.
Deserviten, költségek, díjak.
Deservitennote, n. költség- 

jegyzék, díjjegyzék.
Desinfection, n. fertőzteleni- 

tés.
Desorganisiren (sich), szét- 

bomlani.



Desortirt Devalvation Dienstgesnch.

Desortirt, hézagos (váloga
tás fo ly tá n ); fogyatkozó,

Dessatin , dessjatin , orosz 
hold =  10,025 qm. és a 
nagy d. == 14,566 '̂s qm.

Déssm, h. rajz, mustra (kel
mén).

Dessinirt, mzistrás , inintá- 
zott (kelme).

Destillirapparat, k. -pároló 
készülék.

Destinatär, h. czímzeit, át
vevő ( a kinek a hozzánk to
vább szállítás végett érke
zet áru elküldendő).

Destinateur, h. rendelkező.
Destination, n. rendeltetés, 

hivatás.
Destinationsoit, h. rendelte

tési hely.
Detachirung, n. levágás ( szel

vénynél).
Detail, k. részlet; en detail, 

kicsinyben, apró szerben, 
részletekben; in das Detail 
eingehen, apróra tárgyal
n i ; in Detail Verkäufer], 
apró szerben árulni, ki
csinyben árulni.

Detaügeschaft, k. Detailhan
del, h. kiskereskedés, apró- 
szerkereskedés ; Detailhan
del treiben, kiskereskedést 
folytatni.

Detailhändler, h. aprószeres, 
kiskereskedő, szatócs.

Detailhandlung, n. l. De
tailgeschäft.

Detailliren, 1) aprószerben 
árulni, kicsinyben árulni 
V. eladni; 2) részletezni, 
részletesen v. részletezve 
előadni.

Detaillirt, részletezett, apróra 
szedett; részletezve; ich 
bitte um detaillirte Eech- 
nung, részletezett v. apróra 
szedett számadást kérek.

Detailreisender,/í. utazó se
géd (kicsinyben eladásra).

Detail verkauf, h. kicsinyben 
árulás. [ler.

Detaillist, h. l. Detailhand-
Detto, ugyanaz; ugyanott.
Deut, h. batka (hollandi 

pénz) ;  ich gebe keinen 
Deut darum, nem adnék 
egy fabatkát érte.

Devalvation, n. 1) elértékte- 
le n ités; 2) értékcs kken < s ; 
elértéktelenedése (a  pénz
nek).

Deviation, ??. cítcVes (a hajó 
eltérése a biztosítás alkal
mával bejelentett úttól, mi
által a biztosítás megtá
madható lesz).

Devinculiren 1) felmenteni 
kötelék alul ; 2) (b r.) fe l
oldani (Különösen letétül 
szolgáló papírokat forga
lomba visszahelyezni).

Devise, n. 1) czimjegy; 2) 
küldvény, külföldi váltó 
(külföldi piaczra szóló vál
tó) ; érczváltó; 'ü] jelige.

Devisengeschäft , k. küld- 
vényüzlet.

Devisenplatz, h. külföldi 
váltók piacza.

Dextrin, dextrin, keményítő 
mézga.

Diachilonpflaster, h. deák- 
flastrom.

Diaeten, napi dijak.
Diamant, h. gyémánt.
Diamantausgabe, n. (kk .) 

gyémántkiadás.
Diamantmutter, n. gyémánt

ház.
Diamantspath,/]. gyémántpát 

(kovand).
Diamantstaub, h. gyémánt- 

por.
Diarium, k. napló.
Dichtigkeitsmesser, h. sűrű

ségmérő.
Dichtungen, tömítő anyagok, 

dugattyúik.
Dicta et promissa, Ígéret.
Dictando schreiben, tollba

mondás után Írni.
Dictiren, tollba mondani.
Dienen, szolgálni; befehlen 

Sie über mich, wo ich Ih 
nen dienen kann, paran
csoljon velem, miben lehe
tek szolgálatára; Ihnen 
zu dienen, szóig áraljára ; 
Gold und Silber dient als 
Geld, arany és ezüst pénz 
gyanánt szolgál; zum Be
sten dienen, javára lenni 
V. szolgálni, használni; 
langes Papier kann m ir 
nicht dienen, hosszú lejá
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ratú papirt nem használha
tok ; Gegenwärtiges dient 
lediglich Ihnen die Mit
theilung zu machen . .., 
jelen soraim csupán arra 
valók, hogy közöljem Ön
nel . . . ;  wozu dienen alle 
diese Einwendungen ? mi
re valók mind ezek a kifo
gások ?

Diener für Alles, h. íriinde- 
nes.

Dienlich , arra való , alkaí- 
77ias; für dienlich erach
ten, jónak tartani; dien
liche Qualität, alkalmas 
minőség; dienlich sein, 
használni, Imsznáú'a lenni.

Dienst, h. szolgálat; zu 
Jemandes Diensten sein, 
valakinek szolgálatára len
n i ; was steht zu Ihren 
Diensten? mivel szolgálha
tok V. mit tetszik paran
csolni ?; ich bin ganz zu 
Ihren Diensten, tessék ve
lem parancsolni; gestatten 
Sie m ir , Ihnen meine 
Dienste anzubieten, en
gedje szolgálatomat fe l
ajánlanom.

Dienstanerbietung, n. szol
gálat felajánlása; Jeman
dem Dienstanerbietungen 
machen, szolgálatát vala
kinek felajánlani.

Dienstbarkeit, n. szolgalom.
Dienstbefliessen, szolgálat- 

kész.
Dienstbereich, h. ügykör.
Dienstbezüge, fizetés.
Dienstbrief, h. bérlevél.
Diensteinkommnn, k. szol

gálati jövedelem.
Dienstfähig,munkabii'ó,hasz- 

navehetö,szolgálatbiró,szol- 
gálatképes.

Dienstfertig, szolgálatrakész.
Dienstfertigkeit, n. szolgá

lati készség, készség.
Dienstfimction, n. hivatalos 

foglalkozás, szolgálati mű
ködés.

Dienstgefälligkeit, n. ̂  szol
gálati szívesség , készség, 
szolgálni kész akarat.

Dienstgesuch, k. szolgálati 
folyamodvány.



Dienstherr Diffessionseid Discontuehmer

Dienstherr, li. szolgálatadó.
Dienstklasse, n. szolgálati 

rangfokozat.
Dienstkleid, k. szolgálati 

egyenruha.
Dienstleistung, n. szolgálat

tétel.
Dienstlolin, h. szolgálati díj, 

munkabér.
Dienstmann, h. közszolga, 

hordár.
Dienstmiethe, n. munkabér

let.
Dienstofíert, k. szolgálati 

ajánlkozás.
Dienstreglement, k. Dienst

statut, n. szolgálati sza
bályzat.

Dienststelle, n. ( szolgálati v. 
hivatali) hely, állomás; of
fene Dienststelle, ruegüre- 
sedett hely, megüresedett 
állomás.

Dienststunde, n. hivatalos 
óra.

Dienstverhaltniss, k. szol
gálati viszony.

Dienstwilligkeit, n. készszol
gálat.

Dieses. Den 5-ten Dieses, fo 
lyó hó 5-én; Ueberbringer 
Dieses, e levelem átadója.

Diesfallsig, erre vonatkozó.
Difi’erentialabgaben, l. D iffe

rentialzoll.
D ifferentialtarif, n. külön

bözeti ta rifa ; különbözeti 
fu va rd íj; különbözeti ár
szabás.

Differentialzoll, h. különbö
zeti vám.

Differenz, n. 1) különbözet, 
különbség; 2) eltérés; v i
szály ; zwischen den Häu
sern Gr. und E. sind sehr 
unangenehme Differen
zen ausgebrochen, G. és 
B. kereskedöliázak között 
igen kellemetlen viszályok 
támadtak.

Differenzgeschäft, k. külön
bözeti ügylet.

Differenzhandel, h. külön
bözeti kereskedés.

Difíeriren, 1) eltérni, külön
bözni ; 2) eltérő nézetben 
lenni.

Diffession, n. tagadás; kül.

váltóperekhen : hitelesség
megtagadása,

Diffessionseid, k. tagadó 
eskü. [szetü.

Difficil, kényes, nehéztermé-
Difficultiren, kifogásolni, ki

fogásokat tenni {pl. szám
lára vonatkozólag), nehéz
ségeket támasztani.

Diffitiren, megtagadni, kül. 
aláírás hitelességét.

Dilation, n. halasztás.
Dilatorische Frist, n. halasz

tó határidő.
Diligence, n. gyorskocsi.
Dili, h. kapor.
Dillöl, k. kaporolaj.
Dimensionsstempel, h. ter

jedelem szerinti bélyeg.
Dinar ( szerb pénz),  dinár.
Dingen, bérelni; eine Per

son dingen, felfogadni va
lakit.

Dinglich, dologi; dingliche 
Forderung, dologi köve
telés; dinglicher Gerichts
stand , dologi bíróság; 
dingliches E ech t, dologi 
.jog.

Dingbrief, Dingzettel, h. al
kulevél (Írásbeli szerződés 
valamely árurészlet kikö
tött szállításáról).

Dinkel, h, tönköly.
Dinkelgerste, n. német árpa.
Dinte, n. tinta, l. Tinte.
Diopter, k. irányzó (mérnö

ki szer).
Direct, egyenes, egyeriesen; 

közvetlen, közvetlenül; ich 
habe ihn direct um Zah
lung angegangen, egyene
sen felszólítottam, hogy 
fizessen; wir beziehen die
se Cigarren direct von Ha
vanna, ezeket a szivarokat 
egyenesen Havannából ho
zatjuk ; Budapest wechselt 
direct mit W ien, Buda
pest közvetlenül Bécsre in- 
tézvényez.

Directer Verkehr, h. közve- 
tetlen forgalom.

Direction, n. igazgatóság.
Directionskosten , igazgató- 

sági költség.
Directionsrath, h. igazgató- 

sági tanács.
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Director, h. igazgató; Gene- 
raldirector, vezérigazgató; 
Hauptdirector, Oberdirec- 
tor, főigazgató; leitender 
Director, vezető igazgató; 
administrirender Direc
tor, kezelő igazgató; tech
nischer Director, műszaki 
igazgató.

Directorat-, Directorium, k, 
igazgatóság, igazgató ta
nács.

Dirigiren, igazgatni, kormá
nyozni, intézni.

Dirigirung, n. intézés, utalás.
Disagio, ázsioveszteség, diz- 

ázsió.
Disborso, kiadások, előleg.
Discont, Disconto, h. leszá- 

molás, leszámítolás; kül. 
(  váltóknál)  leszámítolási
d íj; laufender Discont,/o- 
lyó számolat; 3'Vo Discont 
geben,5 Vo leszámítolási díjt 
adni; den Discont auf 4'V<= 
bringen , a leszámítolási 
díjt á^h-ra emelni; in Dis
cont nehmen, leszámítolni.

Discontabler-Wechsel, h. le
számítolható váltók.

Discontbank, n. leszámítoló 
bank.

Disconten, l. Discontwech- 
sel.

Disconteur, l. Discontneh- 
mer.

Discontfahiger Wechsel, le- 
számitolásra alkalmas váltó.

Discontfuss, h. leszámítolási 
kamatláb.

Discontgeber, h. leszámíto
lást adó.

Discontgeschäft, k. leszá
mítoló ügylet; Discont- 
geschäfte treiben, leszámí
toló üzletet folytatni.

Discontiren, leszámítolni; 
Sie könnten mir vielleicht 
ein kurzsichtiges Brief
chen geben, das ich dis
contiren lassen könnte, 
talán adhatna egy rövid- 
látii jegyet, melyet leszámí
tolhatnék.

Discontirung, n. leszámíto
lás.

Discontnehmer, h. leszámí
toló, leszámítolást vevő.



Discontnote Disponibles D o lla r

Discontnote, n. leszámítoló 
jegyzék.

Discontosatz, li. leszámítoló 
tétel.

Discont W e c h se l,  h. leszámí
tolási váltó.

Discredit, li. hitelhiány, hi
telveszt ettség.

Discreditiren, hitelét ronta
ni ; die Erzeugnisse dieser 
Fabrik sind vollständig 
discreditirt, e gyár termé
kei teljesen hitelvesztettek, 
e gyár termékei teljesen el
vesztették hitelüket»

Discret, kíméletes, tartózko
dó ; kíméletesen; wir wer
den einen discreten Ge
brauch von Ihrer Aus
kunft machen, tudósítását 
kíméletesen fogjuk felhasz
nálni ; ich bitte discreten 
Gebrauch davon zu ma
chen, kérem a dolgot to- 
vcibh nem adni.

Discretion, n. méltányosság; 
hallgatagság, óvatosság; 
ich überlasse mich bei 
der Schlichtung dieser An
gelegenheit ganz Ihrer 
Discretion, egészen méltá
nyosságára bízom maga
mat ez ügy elrendezéséjiéi; 
ich verlasse mich hiebei 
ganz auf Ihre Discretion, 
egészen az Ön hallgatagsá- 
gcira s óvatosságára hizom 
magamat.

I )iscretionell, bizalmas ; dis- 
cretionelle Mittheilung, 
bizalmas közlés. [po/c.

Discretionstage, kiméleti na-
I )islocation, n. elhelyezés.
I )islociren, elhelyezni, kid. 

pénzt.
I )ispache, (ha j.) hajókárbecs

lés, ká'iievél.
I )ispacheur, h. (ha j.) kárbiró 

( a hajózásnál a kéirt meg
éli lapító).

I )ÍH])ensation, n. 1) felmen
tés ; 2) felmentő levél,

I »isponenda, Disponenden 1) 
rendelkezés alatt álló áru; 
i') (kk.) rendelkezésre ma
radtak (könyvek).

D i s p o n e n t ,  h. rendelő; ren
delkező ; rendelkező segéd.

Disponibles Capital, k. ren
delkezésre álló töke.

Disposition, n. rendelkezés; 
intézkedés; zur Disposi
tion stellen , rendelkezé
sére bocsátani.

Dispositionsbuch, k. meg- 
rendelö könyv.

Disposition'fähigkeit, n.
rendelkezési képesség.

Dispositionsfond, h. rendel
kezési alap.

Dispositionsgut, k. rendel
kezés alatt álló áru.

Dispositionspapier, k. ren- 
delkezös papír (mely ren
delkezésijogot ad, pl. W ar
rant).

Dispositionsstellung, n. ren
delkezésre bocsátás.

Dispositive Vorschrift, n. 
szabályozó intézkedés.

Dissolution, n. szétválás,fel
oszlás.

Dissolutionscirculär, k. szét
válást jelentő körlevél.

Dissolutionscontract, h. fe l
oszlási szerződés, eVválási 
szerződés.

Distanzkauf, h. nem helyi 
vétel

Distanzhandel, h. nem helyi 
kereskedés.

Distanzmesser, h. távmérő.
Distanzsignal, k. távolság- 

jelző, végjelző.
Distanzwechsel, h. nem helyi 

váltó, vidéki váltó.
Distribuent, h. szétosztó.
Distribuiren, szétosztani.
Distribution, n. 1) sorozás, 

( csődnél)  szétosztás; 2) meg
oszlás.

Dito, ugyanaz; ugyanott.
Ditta (délnémet szójárás), 

czég.
Diurnist, h. napi díjas.
Diurnum, k. napi díj.
Divers, különféle; Conto pro 

diverse, vegyes számla; 
diverse Sollen, különféle 
tqp'tozások; diverse Waa- 
ren , különféle v. vegyes 
áruk.

Dividend, h. osztandó.
Dividende, n. osztalék; die 

Dividende festsetzen, az 
osztalékot megállapítani.
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Dividendenabschlagszah
lung, n. osztalékrészfizetés.

Dividendenconto, h. oszta
lékszámla.

Dividendencoupon, h. osz
talékszelvény.

Dividendenpapier, k. (b r.) 
osztalék papír (mely nem 
hoz biztos kamatot, mint a 
kamatozó papír s ezért a 
nyerészkedő tőkeelhelyezés
nél kerestetik, pl. részvé
nyek).

Dividendenschätzung, n. osz
talékbecslés.

Dividendenschein, h. oszta
lékjegy.

Dividendensteuer, n. oszta
lékadó (osztalék után fize
tendő adó).

Dividendenzeiger, h. oszta- 
lékmutató.

Dividiren, osztani.
Divisor, h. osztó.
Dividivi, dividivi v. libidivi, 

cascallote (hüvelyek cser
zéshez s festéshez )

Djezla, folyadékmérték Zan- 
zihárban =  257‘4 liter.

Dobion de oro, aranydub- 
lon, spanyol pénz == 100 
reale 10'50 forint.

Dobrao, portugál arany
pénz =  24 milreis.

Docht, h. bél; gyertyabel, 
mécsbél.

Dochtgarn, h. bélfonal.
Dochthalter, h. béltartó,
Dock, (h a j.) dók, mürév, vízi 

raktár, parti raktár; Dock 
zur Ausbesserung der 
Schiffe, hajóállás, tatarozó 
hely.

Docke, n, bábu, gyermekjá
ték, baba.

Dockenkrämer, h. bábuárus.
Dockengebühren, Dockspe

sen, (ha j.) dokdij, vízi rak
tárdíj.

Dock-Entrepot, közraktcir.
Document, k. okirat, oklevél, 

ügyirat.
D ocum entiren, okiratokká l 

bizonyítani.
Dogana (olasz), vámhivatal.
Doggerboot, halászbárka.
Dolch, h. tőr, handzsár.
Dollar, dollár, pénz az Egye



Dolos Doppelt Drehmaschine

sült Államokban =  100 
cent =  2'10 forint.

Dolos, csalás.
Dolose, csalárdul.
Dolm<3tscli, li. tolmács.
Domicil, k. 1) kereskedelmi 

telep; 2) (v.)fizetési hely  ̂
váltótelep; sein Domicil 
verlegen, telepét máshová 
helyezni, telepét változtat
ni ; Domicil auf einen 
Wechsel geben, váltót te- 
lepezni; 3) (a. m. Domi- 
cilwechsel), telepített váltó.

Domiciliant, h. (v .) telepítő.
Domiciliat, h. (v . ),  telepes, 

telepített.
Domiciliren, (v .) telepíteni.
Domicilirter Wechsel, (v . ) 

telepített váltó.
Domicilirung, n. {v .), tele

pítés.
Domicilirungsprovision, n. 

(V.) telepítési díj.
Domicilwechse], h. 1) telep

változtatás , lakásváltozta
tás ; 2) (v .) telepített váltó.

Dominolotterie, n. domino- 
sorsolás.

Dominospiel, k. dominojá- 
ték.

Doppelband, k. sajaszalag.
Doppelbarchent, h. sajapar- 

ket.
Doppelbesteuerung, n. ket

tős megadóztatás.
Doppelcirculär, k. kettoS kör

levél (ha pl. a czégvezető 
halálát s egyúttal annak 
utódát jelentik az üzletha- 
rátoknak).

Doppeleagle, északamerikai 
aranypénz =  20 dollár.

Doppelüor, h. sajafátyol.
Doppelsammet, h. két há

nyás bársony.
Doppelschein, h. kettős nyug

ta (mely harmadik sze
mély nevében eszközölt f i 
zetésért kétszeresen állitta- 
tik ki, de csak egyszer ér
vényes).

Doppeltaffet, h. saja-tafota.
Doppeltes Prämiengeschäft, 

k. (b r.), kettős dijügylet 
(adásra és vételre).

Doppeltes Maass, dup’a mér
ték.

Doppelt für einfach gültig, 
kettő egy ért (twice fór one).

Doppeluso, (v . ) kettős szokás 
( azaz a szokásos időt két
szeresen számítva).

Doppelt ver Sicherung, n. két
szeres biztosítás.

Doppelwährung, n. kettős 
érték, kettős pénzláb, ket
tős valuta.

Doppelzwirn, h. flandriai 
czérna.

Dornstein, h. tüskesó (sóvíz- 
salak).

Dorsch, h. dorsgadócz, tőke
hal.

Dorschleberthran, h. dors- 
m áj olaj, csukamájolaj.

Dortig, odavaló, ottani; auf 
dortigem Platze, az ottani 
piaczon; dortiger Preis, 
ottani ár.

Dose, n. 1) adag; 2) szelen- 
cze.

Dotalprivilegien, (csőd.) ho
zomány-kiváltsága.

Dotation, n. javadalmazás, 
részesítés.

Dotiren, költséggel ellátni, 
költséget adni; javadal
mazni.

Dotirung n. részesítés, java
dalmazás ; Dotirung des 
Reservefonds, tartalékalap 
részesítése.

Douane, n. vám, vámhiva
tal.

Douanier, h. vámhivatalnok, 
vámtiszt, vámszedő.

Doublette, n. kettőspéldány.
Doublon, l. Dublone.
Douzaine, n. tiiczat.
Dover’sches Pulver, Dover- 

féle por, Doverpor.
Drachenblut, k. sárkányvér 

(piros gyanta).
Drachma, n. 1) nehezék ; 2) 

drachma ( görög pénz) — 
egy frank =  40 krajczár.

Dragées, czukros magvak.
Dragun, Dragunbeifuss, n. 

tárkony.
Draht, h. drót, sodrony, hu

zal. kül. távirdahuzal.
Draltantwort, n. sürgöny vá

lasz, távirati válasz.
Drahtarbeit, n. sodronymü, 

iiligránmü.
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Drahtbericht, h. távirati tu
dósítás.

Drahtfeder, n. sodronyrugó.
Drahtgeflecht, k. drótfona

dék.
Drahtgevvebe, k. drótszövet.
Drahtmaass, k. drótmérték.
Drahtpuppe, n. dróton járó  

báb (p l. Paprika Jancsi 
stb.).

Drahtseil, k. drótkötél.
Drahtseilbahn, n. drótkötél- 

pálya.
Drahtseilschiffahrt, n. sod- 

ronylánczhajózás.
Drahtverkehr, h. távirati 

közlekedés, távirati forga
lom.

Drahtwaare, n. drótáru.
Drainage, n. talaj csövezés, 

alagcsövezés.
Drainrohr, n. Drainröhre, 

n. alagcső, talajcső.
Draisine , kézi kocsV, hajtó 

kocsi.
Drang, h. lm  Drange der 

Geschäfte, bokros teendőim 
közt; Drang der Umstän
de, a körülmények kény
szere V. kényszerűsége.

Drängen, zaklatni, szoríta
ni ; seine Gläubiger drän
gen ihn, hitelezői zaklat
ják ; von seinen GläubU 
gern gedrängt, hitelezőitől 
szorongattatva; sich drän
gen, tolongani.

Draperie, n. redőzet, redőny- 
diszítés, függöny díszítés.

Dratte, n. fonalvég.
Draufgeld, k. 1) felpénz, fog

laló ; 2) ráadás.
Drawback, vámvisszatérítés ; 

visszatérített vámilleték.
Drechslerarbeit, n. esztergá

lyos-munka. [lyos-áru.
Drechslerwaare, n. esztergá-
Drehbank, n. eszterga.
Drehen , csűrni - csavarni ; 

sich drehen um etwas, 
forogni valami körűi; al
les dreht sich um diese 
Frage, eme kérdés körül 
forog minden.

Drehkrahn, h. forgó daru, 
forgó gém.

Drehmaschine, n. forgó ké- 
síülék, forgó gép.



Drehorgel Drucken Dnrckbringen

Drehorgel, 7i. sipkida.
Drehscheibe, n. forgó koi'ong,
Drehwaage, n. forgó mérleg.
Dreimaster, li. három árbo- 

czos.
Dreiszigstamt, k. harmin- 

czad (régi vámrendszer).
Drell, h. hdromni/üstös vá

szon ( keresztbeszött sima 
vászon), I. Drill.

Dreschflegel, h. cséplő, csép- 
hadaró, csép.

Drill od. Drillich, h. csinvat, 
három nijüstös vászon ( ke
resztbe szőtt sima vászo7i).

Dringen, k. 1) sürgetőn, szor
galmazni ; auf Zahlung 
dringen, a fizetést sürget
n i ; ich füiile mich ge
drungen, szükségét érzem, 
hogy . . . ;  2) hatni ; das 
Gerücht ist bis zu uns ge
drungen, hozzéink is elha
tott a. hír.

Dringend, sürgős, sürgetős, 
sürgető, szorgos; sürgő
sen; die dringende Noth- 
wendigkeit, sürgető szük
ség; dringender Auftrag, 
sürgős V. szorgos megren
delés; dringend empfeh
len, hathatósan ajánlani; 
dringende Geschäfte, szor
gos dolgok.

I )ringlich, szorgos, sürgős ; 
dring, iches Telegramm, 
sürgős távirat.

I )ringlichkeitsantrag, h. sür
gősségi inditvány.

Dritteldeckungssystem, k. 
(bank) harma dfe dezeti
nrndszer.

I )ritter nicht, (v .) harmadi
kéit ne.

Droguen, Droguerie-Waare, 
n. gyógyszeráru.

I )roguerie, Drogueriehand- 
limg, 71. gyógyszerkereske
dés.

Droguist, h. gyógyszei'árus, 
g yóg y szerkeres kedő.

Dióit au travail, nmnkára 
való jog.

Droit de suite, ellenrendel
kezés útközben, megállítási 
jog (fuvarozásnál).

I >rops, gyümölcsbonbon.
Druck, h. \) nyomás; vor

Koroskedelmi szótár. I.

Druck zu bewahren, (fe l
irat csomagokon), nyomás 
kerülendő; unter dem Dru
cke der schweren Zeiten, 
nehéz idők súlya alatt; 2) 
( nyomd.) nyonltatás , nyo
m at; ein Werk in den 
Druck geben , munkát 
sajtó alá adni; zum Dru
cke bereit, sajtó alá kész; 
der zweite i ruck, a má
sodik 7iyomat.

Drucken, nyomtatni.
Drücken, nyomni; die Con- 

currenz drückt die Preise, 
a verseny lenyomja az ára
kat; die Börse ist ge
drückt, a börze (tőzsde) 
nyomott hangulatban van ; 
Baumwolle ist etwas ge
drückt, gyapot kissé lany
ha ; gedrückte Lage, szo
rult helyzet, szorultság; 
gedrückter Preis, lenyo
mott ár.

Drückend, nyomasztó; drü
ckende Steuer, terhes adó : 
drückende Lage, szorult 
helyzet; die allgemeine 
Lage ist drückend und 
wird es jeden Tag mehr 
und mehr, a közhelyzet 
nyomasztó és napról-napra 
mindinkább az lesz.

Druckerei, n. nyomda.
Druckerschwärze, n. nyom

dafesték.
Druckpapier, k. nyomdapa

piros.
Drucksachen, nyomtatvá

nyok.
Druckschrift, n. nyomtat

vány, nyomtatott munka.
Druckstempel, h. bélyegző.
Druse, n. seprő l. Hefe.
Drusenöl, k. borolaj (seprő

ből).
Drusenschwarz, k. frank

fu rti feketítő.
Dubios, kétes, kétséges ; du

bios geworden, kétessé lett.
Dubiosen, kétes kinnlevősé

gek, kétes követelések.
Dubiosen-Conto, kétes kinn

levőségek V. követelések 
számlája.

Dublone, n. olasz és spanyol 
aranypénz; négyes dublo-
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ne =  16 piaszter; kettős 
dublone =  8 piaszter; egy
szerű =  1 piaszter.

Ducaten, h. arany.
Dúcát enge wicht, k. arany- 

súly.
Ducatengold, k. pénzarany.
Ducatenwaage, n. aranymér- 

leg.
Dudelsack, h. duda.
Düffel, h. vastag gyapjúszö

vet, l. Molton.
Duffig, dohos.
D u im , hüvelyk, hollandi 

hosszmérték =  1 cm.
Dukaten, h. arany l. Duca

ten.
Dúlt, h. országos vásár, so- 

kadalom l. Messe.
Dumpf, dumpfig, dohos.
Dune, n. pehely.
Dünger, h. trágya.
Dünn, ritka, gyér; unsere 

Vorräthe werden dünn, 
készleteink gyérülnek.

Dünntuch, k. gáz-szövet.
Dunstobst, k. befőzött gyü

mölcs.
Duodez, (  kk.)tizenkettedrész; 

ein Buch in Duodez, tizén- 
kettedrét könyv.

Duodecimalmaass, k. tizen- 
kettedes mérték,

Duplicat, k. másodlat.
Duplum, másodlat; Sie er

halten diese Documente 
in duplo, ez okiratokat két 
példányban kapja meg.

Durchaus, cdtalúban, egyál
talában; okvetetlenül, föl
tétlenül; dié Sendung ent
sprach durchaus nicht 
dem Muster, a küldemény 
egyáltalában nem felel meg 
a mustrának; es ist durch
aus nothwendig, dass wil
den Preis wissen , bevor 
wir die Bestellung ma
chen, okvetetlenül szüksé
ges az, árt tudnunk, mi
előtt a megrendelést meg- 
tennők; er ist durchaus 
zu Grunde gerichtet, tel
jesen tönkre van téve.

Durchbringen, 1) keresztül
vinni ; einen Vorschlag 
durchbringen, va lamely
inditványt keresztülvinni;
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2) eltekozolm, elverni; er 
hat sein ganzes Yermö- 
gen durchgebracht, egész 
vagyonát elverte.

Durchfuhr, n. átvitel; zur 
Durchfuhr declariren, át
vitelre hejelenteni.

Durhfuhrartikel, h. átvite
li áru.

Durchfuhrhandel, li. átviteli 
kereskedés.

Durchfuhrgüter, átviteli 
áruk. [vám.

Durchfuhrzoll, h. átviteli
Durchführungspost, h. átvi

teli tétel.
Durchgangsverkehr, h. át

menő V. átmeneti forga
lom  ̂átviteli forgalom.

Durchgangszoll, h. átviteli 
vám.

Durchgehen, 1) átmenni; 
keresztülmenni; die Waare 
geht nur durch, az eírú 
csak keresztül megy ( az 
országon) ; 2) átfutni^ át
nézni pl. számlát; 3) meg
szökni; der Bankrottirer 
ist durchgegangen, a bu
kott megszökött.

Durchgehend, átmenő, köz
vetlen ; durchgehender 
Yerkehr, közvetlen forga
lom , átmen ő forg alom.

Durchgehends, általában, 
mindvégig, véges végig.

Durchlaufende Post, (kv.), 
átfutó tétel.

Durchlöchern, k. Durchlö
cherung, n. lyukgatás.

Durchlöchern, (den Stem
pel), keresztül ütni, értékte- 
leniteni, megsemmisíteni ( a 
bélyeget).

Durchmachen. Durchma
chen eine Krisis, válságot 
átélni.

Durchschlagen (den Stem
pel), keresztülütni, meg
semmisíteni, értékteleniteni 
(a bélyeget).

Durchschlagsstempel, h.lyu- 
kasztó bélyeg.

Durchschnitt, h. átlag ; den 
Durchschnitt ermitteln, 
az átlagot kiszámítani; im 
Durchschnitt, egyre-más- 
ra, átlag.

Durchschnittlich , átlagos, 
egyremásra , középszám- 
mal.

Durchschnittsalter,/«, (bizt.) 
átlagos kor.

Durchschnittsberechnung, 
n. átlagszámítás, középszá- 
mitás.

Durchschnittsbetrag, h. át
lagos összeg.

Durchsclmittsertrag. li. átla
gos hozadék.

Durchschnittspreis, h. átla
gos ár, közép ár.

Durchsehen, átnézni, végig 
áttekinteni (pl. számadást).

Durchsetzen, keresztülvinni.
Durchsicht, n. áttekintés; 

zur gefälligen Durchsicht, 
szives áttekintés végett.

Durchstempeln, k. felülbé
lyegzés.

Durchstich, h. 1) átmetszés, 
átvágás ; 2) gabona fó r ga
tás.

Durchstreichung, n. kitör
lés.

Durchsuchen, kajtatni, mo
tozni.

Durchsuchung der Schiffe, 
hajómotozás.

Durchsuchungsrecht, k. ku
tatásijog.

Durchzugsverkehr, h. átme
neti forgalom.

Dürfen. Sie dürfen auf mei
ne Empfehlung zählen, 
bátran számíthat ajánla
tomra; wir durften wohl 
erwarten, joggal várhattuk 
volna, hogy . . .

Dürftig, szegényes, csekély.
Dürftigkeit , n. szükölkö- 

dés.
Durra (Draá, Ziraá), durva, 

Délafrikában a rő f neve.
Dürrgemüse, k. aszaltfőze

lék.
Dürrobst, k. aszalt gyümölcs.
Düte , n. papirtölcsér, sta- 

niczli.
Dutzend, tuczat.
Dweidel, k. kötélfonadék.
Dynamit, k. dynamit (robba

nószer).
Dzerá, algíri rőf, a nagyobb 

0‘636, a kisebb 0 476 mé
ter.
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E, régi magyar pénzeken .* 
Gyulafehérvár (m int pén-z 
verés helye).

E == Elle, rőf.
Eff. — Efíectiv, valóságos.
E. V . =  Eingang Vorbehal

ten, a megfizetés fenntar
tásával.

Extrf. =  extrafein, különö
sen finom, nagyon finom.

Eagle, sas (amerikai aranya 
=  10 dollár =  2 1frt).

Eau de Cologne, otkolon,. 
kölni víz.

Ebengewicht, k. súly egyen,, 
egyensúly.

Ebenholz, k. ébenfa.
Ebenist, k. müasztalos, ében

fából dolgozó asztalos.
Ebenistenholz, k. ébenfa, ka- 

lamanderfa.
Ebonit, ebonit ( vulkanizált 

kaucsuk ).
Ebonitwaare, n. ebonitáru.
Ecart, k. különbözet (a díj- 

ügylet s határidőre szólá 
ügylet közt levő árfolyam
ban).

Echangiren, kicserélni.
Echantillon, árumustra, lá

tó, mutató.
Echelles, kereskedelmi piacz 

( Levantéban előforduló el
nevezés ).

Echt, igazi, jó fé le ; echte 
Farbe, tartós szín; echt& 
Waare, jóféle á ru ; echter 
Wein, tiszta bor; echtes 
kölnisches Wasser, való
di otkolon; echter Besit
zer, valódi birtokos ( ellen
tétben az álbirtokossal) ; 
echter Besitz, i;aZóíh* birtok..

Echtheit, n. valódiság; Echt
heit der Unterschrift, az 
aláirás valódisága.

Edel, nemes; edler Wein,. 
jóféle bor, nemes bor.

Edelmetall, k. nemes fém, 
nemes érez.

Edelopal, h. nemes apái.
Edelstein, h. drágakő; un

echter Edelstein, esehkö  ̂
ál drágakő.
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Eclelsteinhandel, h, drágakő- 
kereskedés  ̂ ékszer árusholt.

Edelsteinhändler, li. ékszer
árus, drá.gaköájrus.

Edelstofí, h. finom himes-szö- 
vet.

Edictalcitation, EdictalVor
ladung, n. hirdetmémjes 
idézés, idézés hirdetés utján, 
nyilvános idézés (csödyör- 
hen vagy ismeretlen lakásu 
felperes ellen).

Edition, n. 1) (kk.) kiadás; 
2) felmutatás; Edition der 
Bücher, könyvek felmuta
tása.

Editionspflicht, n. felmuta- 
tási kötelezettség.

Effecten, 1) (b r .) értékpapí
rok,hitelpapír ok ; zinstra
gende Effecten, kamatozó 
értékpapírok; die meisten 
Gattungen von Effecten 
sind gestiegen, az érték
papírok legtöbb fa ja  emel
kedett ; 2) ingó jószág, in
góság, fölkelhető; 3) hol
mik, podgyász.

Effectenabtiieilung, (b r .) ér
ték papír osztály.

Eflectenagent, h. értéküzleti 
ügynök.

Effectenarhitrage, n. árkelet- 
táblázat, (papírvásárlás s 
adás czélszerüségének ki
számítására).

Effectenbelehnung, n. köl
csön értékpapírra, lombard 
kölcsön.

Effectenbörse, » . értékbörze 
(  értéktőzsde).

Effectenbuch, k. értékpapí
rok könyve.

fflfectencours, h. értékpapí
rok árfolyama.

l'^ffectengattung, n. értékpa- 
pirnem.

fiffectenhandel, h. értékpa- 
pirkereskedés (szemben az 
árukereskedéssel —  Waa- 
lenhandel).

l'ilTectensocietät. n. értékpa
pírokkal foglalkozó magán- 
léirsaság.

ElTííctenmarkt, h. értékpapir- 
piacz.

l'lUbctiv, valóságos, valóság- 
}>an, tényleges; effective

Zahlung, természetben fize
tés , valóságban történő 
fizetés (e jelzés által a 
szerződésben kijelölt pénz
nem határozottan kikötte
tik )  ; in efíectiver Silber
münze , valóságos ezüst- 
pénzben; zahlbar in Fran
ken eííoGÍiY, fizetendő fran
kokban készpénzben.

Effectivbestand, h. tényleges 
készlet.

Effectivgewicht, k. tényleges 
súly.

Effectivkauf, h. tényleges 
ügylet.

Eőectiver Werth, h. valódi 
érték.

Effectuiren, foganatosítani, 
végrehajtani; Ihre Auf
träge sollen sofort effec- 
tuirt werden, megrendelé
seit azonnal foganatosítani 
V. végrehajtani fogjuk.

Effectuirung, n. foganatosí
tás.

Egal, egyenlő, egyféle.
Eliebakíigst, Ehemöglíchst, 

mielőbb, minél előbb, m i
hamar ább,minélhamarább.

Egge, n, borona.
Eher, elébb, inkább ; je eher, 

je lieber, mennél előbb, 
annál jobb.

Ebest, Ehestens, aufs Ehe
ste, minél előbb, első alka
lommal , leggyorsabban, 
die Aufträge aufs Eheste 
eflectuiren , a megrende
léseket minél előbb fogana
tosítani.

Ehrbar, tisztes, tisztességes.
Ehre, n. becsület; ich habe 

die Ehre, ich gebe mir 
die Ehre, va n szerencsém; 
ich rechne es mir zur Eh
re , es gereicht m ir zur 
Ehre, szerencsémnek tar
tom; Sie werden gewiss 
mit dieser,, Waare Ehre 
einlegen, Ön bizonynyal 
becsületet fog ezzel az áruval 
vallan i; wieder zu Ehren 
kommen, visszanyerni hi
telét , visszanyerni becsü
letét; zu Ehren von Je
mandes Unterschrift, «év- 
becsülésből; sein Yorschlag
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ist aller Ehren werth, ja 
vaslata teljes figyelemre 
m éltó; Sie erzeugen mir 
da eine Ehre, Ön engem 
ezzel megtisztel; wir set
zen eine Ehre darein. Sie 
mit Auszeichnung zu be
dienen, különös becsület
beli súlyt helyezünk arra, 
V. becsületbeli kötelessé
günknek tartjuk, hogy ön 
nek kiváló ügyelemmel 
szolgáljunk; das macht 
ihm Ehre, ez becsületére 
válik.

Ehren, becsülni, tiszteletben 
tartani; méltányolni; ich 
weiss Ihre Gründe zu eh
ren, tudom okait becsülni; 
tudom okait méltányolni; 
das ehrt ihn, ez becsüle
tére válik.

Ehrenaccept, k. (v .) névbe- 
csülési elfogadvány.

Ehrenacceptant, h. (v .) név
becsülő.

Ehrenacceptation, n. (v .) 
névbecsülési elfogadás.

Ehrenamt, k. tiszteletbeli hi
vatal.

Ehrenannahme, n. (v .) név
becsülési elfogadás.

Ehrengebühr, n. Ehrenge
halt, Ehrenlohn, h. tiszte
letdíj.

Ehrenintervention, n. (v .) 
névbecsülés , névbecsülési 
közbenjárás.

Ehrenmann, h. derék, becsü
letes ember; szavahihető 
ember, emberséges ember, 
tiszteletreméltó ember.

Ehrenschuld, n. becsületbeli 
adósság v. tartozás.

Ehrentage (a. m. Respectta- 
ge) (v .), kiméleti napok.

Ehrenwerth, tiszteletre mél
tó; Ihr ehrenwerthes Haus 
ist m ir als eines der be
deutendsten für diesen 
Geschäftszweig bekannt, 
tisztelt háza úgy ismeretes 
előttem, mint egyik legte
kintélyesebb ebben az üzlet
ágban.

Ehrenwort, k. becsületszó ; 
sein Ehrenwort geben, 
szavát adni, becsületére fo-



gadni; auf mein Ehren
wort, szavamra, becsüle
temre,

Ehrenzahler, h. névbecsülé- 
si fizető.

Ehrenzahlung, n. (v . )  név
becsül ési fizetés.

Ehrlich, becsületes; ehrlicher 
Name, becsületes név, jó  
hírnév ; ehrlich währt am 
längsten, becsületességgel 
legtovább ér az ember.

Ehrlichkeit, n. becsületesség.
Ei, k. tojás.
Eichel, n. makk.
Eicheldopper, h. gubacs.
Eichen, akólni, l. Aichen.
Eichenholz, k. tölgyfa.
Eichenrinde, n. tölgyfakéreg.
Eichmaass, k. anyamérték; 

das Fass hat das Eich
maass nicht, a hordó nem 
üti meg az anyamértéket.

Eid, h. eskü; leiblicher Eid, 
személyes eskü; einen Eid 
leisten, esküt tenni, es
küdni; Jemandem den 
Eid zuschieben, valakinek 
esküt k íná ln i; den Eid 
zurückschieben, az esküt 
visszakinálni; etwas durch 
einen Eid bekräftigen, od. 
erhärten, valamit esküvel 
bizonyitani ; Jemandem 
den Eid abnehmen, vala
kit megesketni v. meghitel- 
tetni.

Eiderdune, n. dunna, dán- 
pehely, dunnalúd pelyhe.

Eidesformel, n. esküminta.
Eidesleistung, n. eskütétel, 

esküvés.
Eidespflicht, n. eskütételi kö

telezettség; Jemanden in 
Eidespfliclit nehmen, va
lakit esküre kötelezni; die 
Eidespflicht verletzen, es
küt szegni.

Eidespflichtiger, h. esküre 
kötelezett, esküre köteles.

Eides statt, eskü helyett.
Eidesstattliche Versiche

rung, n. esküt helyettesítő 
bizony lás.

Eidesurkunde, n. eskühizo- 
nyítvány, eskütételi ok
irat.

Eidlich, esküvel; die Aussa-
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ge eidlich erhärten, a val
lomást esküvel v. hittel 
megerősíteni.

Eifer, h. buzgalom, buzgó- 
ság; zählen Sie auf mei
nen E ifer in der Ausfüh
rung Ihrer Aufträge, szá
mítson buzgalmamra meg- 
bizásai teljesítésében.

Eifrig, buzgó; ich werde eif
rig bemüht sein, Ihr Ver
trauen zu rechtfertigen, 
buzgón rajta leszek, hogy 
bizalmát megérdemelj e m.

Eigen, saját; etwas auf eige
ne Hand thun, valamit sa
já t szakállára tenni; vala
mit saját felelősségére ten
ni ; zu eigenen Händen 
übergeben, saját kezébe ad
ni ; er besitzt kein eigenes 
Vermögen, saját vagyona 
nincs ; mein eigenes Fab
rikat, saját gyártmányom; 
aus eigenen Stücken, ma
gajó szántából; das Han- 
delsgeweT'be in eigener 
Person treiben, a kereske
delmi üzletet személyesen 
folyta tni; auf Ordre mei
ne eigene, Ordre eigene 
(v .), saját rendeletemre.

Eigenberechtigung, n. önál
lóság.

Eigengewicht, k. önsúly, sa
já t súly.

Eigene Rechnung, n. saját 
számla.

Eigener Wechsel, saját váltó.
Eigenhandel, h. sajátlagos 

kereskedés.
Eigenhändig, saját kezű; sa

já t kezűleg; eigenhändig 
übergeben, saját kezűleg 
átcuhii; eigenhändig ge
schriebener Brief, saját- 
kezüleg ir t  levél.

Eigenmächtig, önhatalmú; 
die eigenmächtige Besitz
nahme, önhatalmú birtok
ba vétel; eigenmächtiges 
Verfahren, önhatalmú el
járás, hatalmaskodás.

Eigennutz, h. haszonlesés, 
önzés.

Eigennützig, önző, haszon
leső.

Eigenschaft, n. tulajdonság,
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minőség; er handelt in 
der Eigenschaft eines Be
vollmächtigten, meghatal
mazott minőségében cselek
szik, meghatalmazottképen 
cselekszik.

Eigenthum, k. tulajdon; l i 
terarisches Eigenthum, 
szerzői jog.

Eigenthümer, h. tulajdonos; 
Eigenthiimer eines Han- 
delsgesehäftes, kereskedel- 
7iii üzlet tulajdonosa.

Eigenthumsklage, n. tulaj
donkereset.

Eigenthumslos, birtoktalan.
Eigenthumsrecht, k. tulaj

donjog.
Eigenthumsübertragung, n. 

tu lajdo nj og átruházása.
Eigentlicher Handel, h. tu

lajdonképi kereskedés (a 
mely ad és vesz).

Eigentliche Werthpapiere, 
tulajdonképi értékpapirok.

Eignen (sich), beválni; die 
Qualität eignet sich be
stens für Ihren Platz, az 
Önpiaczán ez a minőség vá
lik be legjobban; wir haben 
die geeigneten Schritte 
gethan , megtettük a kellő 
lépéseket; wir hielten es 
für geeignet Sie davon zu 
unterrichten, helyén való
nak találtuk, hogy Ónt er
ről érte süsük.

Eigner, h. tulajdonos.
Eilbeförderung, n. yyorsszál- 

litás, gyorstovábbitás.
Eilbesteilgeld, k. (posta) 

g yorsszállítmányi d íj.
Eilbestellung, n. gyoi'skézbe- 

sítés megrendelése.
Eilbote, h. gyorsfutár, gyors

posta.
Eilbotenlohn, h. futár díj.
Eile, n. sietség; senden Sie 

es mir mit aller möglichen 
Eile, küldje nekem lehető 
gyorsan v. lehető siettetés
sel ; ich habe Eile, sietnem 
kell, sietős dolgom van; es 
hat keine E ile, nem sietős 
a dolog ; die Artikel, wel
che icii bei Ihnen bestellt, 
haben Eile, az Önnél meg
rendelt áruk sietősek.

Eile
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Eilen, sietn i; es eilt mit 
der Ausführung dieses 
Auftrags, e meghizds telje
sítése sietős.

Eilends, sietve  ̂gyorsan.
Eilfuhre, n. gyorsfuvar.
Eilgut, k. gyoi’sszállítmdny, 

gyorsdru.
Eilgutausgabe, n .(v ti.) gyors- 

árúkiadds.
Eilgüterzug, h. (vu .) gyors- 

árúvonat.
Eilgutexpedition, n. gyors

ár útováhbitó hivatal.
Eilgutsendung, n. gyorsdru 

küldemény.
Eilgutsj^edition, n. gyors- 

árúkat továbbító üzlet.
Eillastzug, h. (vu .) gyors te

hervonat.
Eilpost, n. gyorsposta.
Eilwagen, h. gyorskocsi.
Eilzug, h. gyorsvonat.
Eimer , h. vödör , csöbör; 

akó.
Einbplliren, begöngyölni, be

csomagolni, becsomózni.
Einbanddeckel, k, könyv- 

tábla.
Einbegleitungsbericht, h. ki- 

sérö túdósítás.
Einbegriffen, betudva, bele

számítva. belefoglalva; ein
begriffen die Spesen, bele
számítva a költséget; die
se Gefahr ist in der Ver
sicherung mit einbegrif
fen, ■ ez a koczkdzat he van 
tudva a biztosításba.

Einbehaltung, n. visszatar
tás (fuvarozásnál).

Einbekenntniss, n. bevallás.
Einbekennungsbogen, h. 

(adó), bevallási ív ,  be
valló ív.

Ihnberechnen, együvé szá
mítani.

Einberufen, összehíni, meg- 
hini ; die Actionäre zu ei
ner ausserordentlichen 
Generalversammlung ein- 
l)erufen, a részvényeseket 
rendkívüli közgyűlésre meg
hívni ; die Generalver
sammlung für den 6-ten 
Marz einberufen, a köz
gyűlést márczius hatodiká
ra összehívni.

Einberufungsknndmachung 
n. összehivási hirdetmény.

Einbringen 1) behozni, be
szállítani, helyére szállíta
ni ; Waaren zum Lager 
einbringen, árukat rak
tárba szállítani; 2) beve
zetni ; etwas in eine Rech
nung einbringen, valamit 
számkíbavezetni;Ú) jövedel
mezni, jövedelmet hajtani ; 
das Unternehmen hat we
nig eingebracht, a válla
lat keveset jövedelmezett, 
a vállalat kevés jövedel
met hozott; 4) behajtani ; es 
ist schwer, die Ausstände 
einzubringen, a kinnlevö 
adósságokat v. a kinn
levőségeket nehéz behajta
ni ; 5) já ru ln i; bevinni; 
sein Associé hat 10,000 
Gulden eingebracht, társa
10,000 forinttal lépett be, 
társa tizezer forinttal já 
rult az üzlethez; 6) helyre
hozni ; den Verlust wieder 
einbringen, a veszteséget 
újból helyrehozni, helyre- 
pótoJni V. megtéríteni.

Einbringliche Forderung, n. 
behajtható követelés.

Einbringung, n. behozatal; 
behajtás.

Einbruchstation, n. (vu .) 
behozatali állomás (az első 
állomás az ország határá- 
nál).

Einbürgerung, n. honositg^,
Einbusse, n. veszteség ; Eim. 

bús se erleiden, kárt valla
ni, veszteni, veszteséget 
szenvedni.

Einbüssen,z7ís^<őni, kárt val
lani.

Eincassiren, beszedni (adós
ságot).

Eincassiren, /c.Eincassirung, 
n. beszedés; zum Eincas
siren übernehmen, besze
dés végett átvenni.

Eincassirungsmandat, k. be
szedési megbízás.

Eincassirungsprovision, n. 
beszedési díj.

Eindingen, alkuba befoglal
ni, bealkudni; die Fracht 
ist in den Kauf eingedun
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gen, a fuvar a vételbe be 
van alkudva, a fuvart a 
vételbe bealkudták.

Eindringend, eindringlich, 
hathatósan, behatólag.

Eindruck, h. benyomás, ha
tás; (b r.), die den Ein
drücken am meisten zu
gängigen Papiere, a legin^ 
kdbb befolyásolható papi- 
rok, a legérzékenyebb pa^ 
pirók.

Einerlei, egyféle; mindegy; 
es ist uns einerlei, ob Sie 
uns Ihre Rimessen auf 
Hamburg oder Amster
dam machen , nekünk 
mindegy, akár Hamburgra 
akár Amsterdamra szólnak 
küldvényei.

Einfachgültig, csak egyszer 
érvényes.

Einfassung, n. i )  foglalvány, 
keret; die EiníWsung der 
Brillen von Silber, a pá
paszem ezüst foglalvány a 
V. kerete; 2) szegély (ru 
hán ).

Einíinden (sich), 1) jelent
kezni ; der Schuldner hat 
sich zur Zahlung noch 
nicht eingefunden, az adós 
még nem jelentkezett fize
tésre ; megjelenni; sich 
vor Gericht einíinden, bi- 
róság előtt megjelenni.

Einfluss, h. belfolyás, hatás; 
dies konnte keinen Ein-

y  fluss auf Ihren Markt ha-
^ '^ n ,  ez nem lehetett hatás- 

skl piaczára.
Einflussreich, befolyásos, 

nagybefolyásu; er hat sehr 
einflussreiche Verbindun
gen, nagyon befolyásos ösz- 
szeköttetései vannak.

Einfordern, bekövetelni, be
hajtani, beszedni; senden 
Sie mir die Rechnung, 
um den Betrag einfordern 
zu können, küldje el a 
számlát, hogy az összeget 
behajthassam.

Einfuhr, n. behozatal, bevi
tel ; zollfreie Einfuhr, 
vámmentes behozatal; die 
Einfuhr beschränken, a- 
behozatalt korlátolni.
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Einfulirartikel, h. behozatali 
czikk, beviteli czikk.

Einfulirbegünstigung, n. be
hozatali kedvezmény, a be- 
hozatálnak kedvezményben 
részesítése.

Einfulirbescliränkung, n. a 
behozatal korlátozása.

Einfuhrbewilligung, n. be
hozatali engedély.

Einfuhrbonification, n. be
hozatali megtérítés.

Einfulirdeclaration, n. beho
zatali nyilatkozat.

Einfüliren, behozni; Waa- 
ren einfüliren, árukat be
hozni ; eine Person bei 
Jemand einfüliren, vala
kit valakinek bemutatni; 
ein Gesetz einfüliren, tör
vényt életbe léptetni; Pa
piere an der Börse ein
führen, papiit börzén ( tőzs
dén) bevezetni; das Deci- 
malsystem ist bei uns 
eingeführt, a tizedes rend
szer nálunk életbe van lép
tetve.

Einfuhrgeschäft, k. behoza
tali ügylet; behozatali üz
let. láruk.

Einfuhrgüter, behozatali
Einfuhrhandel, h. beviteli 

kereskedés, beviteli keres
kedelem, behozatali keres
kedelem.

Einfuhrhandelspolitik, n.
behozatali kereskedelmi po
litika.

Einfulirplus, k. behozatali 
többlet.

Einfülirung, n. 1) (b r.), be
vezetés ; kibocsátás; E in 
führung einer neuen An
leihe, új kölcsön kibocsá
tása ; 2) szokásbavétel, élet- 
beléptetés; Einführung ei
nes Gesetzes, törvény élet- 
beléptetése.

Einführungscours, h. (b r.) 
bevezetési árfolyam^ kibo
csátási árfolyam.

Einführungsgesetz, k. élet- 
beléptetési törvény.

Einfuhrverbot, h. behozatali 
tilalom, beviteli tilalom

Einfuhr Vollmacht, n. beho
zatali meghatalmazás.

Einfuhrwaare, n. behozatali 
áru, beviteli áru.

Einfuhrzoll, h. behozatali 
vám, beviteli veim.

Einfüllen, megtölteni; W ein 
in Flaschen einfüllen, 
bort palaczkokha tölteni, 
bort palaczkokra fejteni.

Ein für a llem al, egyszer 
mindenkorra, egyátaláhan.

Eingabe, n. beadvány ; eine 
Eingabe an die Begierung 
machen, a kormányhoz be
adványt nyújtani.

Eingang, h. 1) megérkezés, 
beérkezés; nach Eingang 
der Post, a posta megérke
zése után; ich werde Sie 
dafür nach Eingang kre- 
ditiren, beérkezés v. befi
zetés után az Ön javára 
Írom ; 2) behozatal, beho
zatali vám; Ĉ ’ ffee zahlt 
jetzt 10 Gulden Eingang 
per Centner, a kávééj't 
most mázsánként 10 forint 
behozatali vámot fizetnek;
3) den Eingang eines 
Wechsels besorgen, váltót 
behajtani, váltó behajtását 
eszközölni; Eingang Vor
behalten, a befizetés fenn
tartásával; den Eingang 
der Ausstände betreiben, 
a kinnlevö adósságok behaj
tását sürgetni: 4) (kv .) 
(a. m. die linke Seite 
eines Scontros), beérke
zési oldal; 5) dieser neue 
Stoff hat überall Eingang 
gefunden, ez az új keime 
minderiütt tetszésre talált 
V. tetszéssel találkozott; 6) 
kezdet; schon im Eingän
ge meines Briefes erwähn
te ich, már levelem kezde
tén v. elején enilítém.

Eingangs. Die Eingangs er
wähnten Umstände, az 
elöl érintett körülmények.

Eingangsabfertigung, n. be
hozatali megvámolás.

Eingangsabgabe, n. beviteli 
illeték.

Eingan s - Ansageverfaliren, 
k. (vám) beviteli ellenőr
zés. [mérleg.

Eingangsbilanz, n. beviteli
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Eingangsdeclaration, n. be
viteli V. behozatali vallo
más, bevallás.

Eingangsgut, k. beviteli v. 
behozatali árú.

Eingangsfacturenbuch, k. ér
kezett számlák könyve.

Eingangsrevision, n. ( vám) ,  
behozatali szemle.

Eingangssteuer, n. beviteli 
adó.

Eingangsverzollung, n. bevi
teli vámolás.

Eingangswaare, n. beviteli 
V. behozatali áru.

Eingang Vorbehalten, megfi
zetés fenntartásával, föl
téve, hogy a pénz befolg ; 
a kifizetés fenntartásával.

Eingangszoll, h. behozatali 
vám, beviteli vám.

Eingangszollamt, k. határ- 
vámállomás.

Eingehen, 1) bejőni, beér
kezni ; es sind Briefe ein
gegangen, levelek érkeztek; 
die Gelder gehen langsam 
ein, a pénzek lassan foly 
nak be ; 2) megszűnni; das 
Haus ist eingegangen, a 
ház megszűnt; eingehen 
lassen, felhagyni valami
vel, megszüntetni; wir las
sen diesen Artikel einge
hen, ezzel a czik- 
kel; das Geschäft eingehen 
lassen, megszüntetni az üz
letet ; 3) bele egyezni vala
mibe, reá állani valamire; 
ich kann darauf nicht 
eingehen, nem egyezhetem 
belé, rá nem állhatok; einen 
Vergleich eingehen, egy es
séget kötni ; Bedingungen 
eingehen, feltételeket elfo
gadni; auf einen Vor
schlag eingehen, valamely 
javaslatot elfogadni; auf 
die Frage eingehen, a 
kérdésbe bele bocsátkozni; 
auf ein Geschäft einge
hen, ügyletbe bele bocsát
kozni ; eingegangene Ge
schäfte, megkezdett ügyle
tek ; 4) das Tuch geht ein, 
a posztó összemegy.

Eingehend, 1) befolyó; di,e 
eingehende Correspon-
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denz, v e t t  lev e lek  ; einge
hende Gelder, h e fo ly ó  p é n 
zek  ; 2) tü zetes ;  tü ze tesen  ;  
die eingehende Behand
lung eines Gegenstandes, 
v a la m e ly  ü g y  beh a tó  v . tü 
zetes tá r g y a lá s a ; einge
hende Kenntniss von Et
was haben, v a la m ir ő l  a la 
p os  tu d om á s sa l v . is m e re t
te l  b í r n i .

Eingelagerte Waare, n . ra k 
tá r o z o t t  á ru .

Eingelegte Arbeit, ra k a tos  
m ű ,

Eingemachtes, k. he fözö tt.
Eingeschriebener B r ie f, h. 

a já n lo t t  le v é l.
Eingetragen, ( czégbe jegyzés - 

n é l )  h e v e z e te tt; eingetra
gene F irm a , b e je g y ze tt 
•czég ; eingetragene Ge
nossenschaft , b e je g y ze tt 
szövetkezés.

Eingezahlte Depositen, befi
z e te t t le té te k .

Eingezahlter Werth, (ré s z 
v é n y e k n é l )  be fize te tt é rték .

Einhalt, h . a k a d á ly ozá s , g á t ;  
der Baissebewegung Ein
halt thun, n csökken ő  
á ra m la tn a k  g á to l v e tn i .

Einhalten, m e g á l la n i ;  m e g ' 
s z ü n te tn i,  k é s le lte tn i ; m e g 
t a r ta n i  ;  ich hohe, dass es 
m it den Fallimenten auf 
IhremPlatze Jezt einhalten 
wird, re m é lle in , h o g y  p ia -  
€ zá n  a  buk á sok  m os t 7nár 
m e g  fo g n a k  s z ű n n i ; dies 
hat uns gezwungen mit der 
Ausgabe der Papiere ein
zuhalten, ez k é7 iyszerite tt 
m in k e t ,  h o g y  a  p a p ir o k  k i 
a d á s á t kés le ltessü k  ;  einen 
Term in einhalten, h a tá r -  
id ő t  7 n e g ta r ta n i ; a  fize 
té s i  h a tá rn a p o t  m e g ta r ta 
n i  ; ich hitte mit weite
ren Lieferungen einzu
halten, kére in  a  tö b b i szá l
l í tá s o k k a l fe lh a g x jn i ; sei
ne Zahlungen nicht ein
halten können, f iz e té s e it  
ne7n t e l je s í t h e tn i; mit den 
Zahlungen einhalten, f iz e 
té s e it m e g s z ü n te tn i,  fize té 
s e iv e l  f e lh a g y n i .

Einhaltung, n . m e g ta i 'tá s ;  
ich muss auf Einhaltung 
des verabredeten Termins 
bestehen, a  m e g á l la p íto t t  
h a tá rn a p  m eg ta i'tá sá h oz  r a 
g a szk o d n o m  k e ll.

Einhandeln, 1) cs e ré ln i,  be
c s e ré ln i ; es war für uns 
von Vortheil gegen unse
ren Hanf Häute einzuhan- 
deln, e lő n y ü n k re  s z o lg á lt ,  
h o g y  k e n d e rü n k é rt c s e ré 
ben  b ő rö k e t v e h e t tü n k ; 2) 
b e le v e s zn i; wir würden un
ser Vermögen dabei ein
handeln, en7iél v a g y o n u n k  
he leveszne , en n é l v a g y o 
n ú n k a t  e lv e s z te n é k ; 3 )  be
le é r t  e r i i ; die fünf Fässer 
waren mit eingehandelt 
az ö t  h o rd ó  bele v o l t  é r tv e  
(a z  a lk u b a ) .

Einhändigen, k ézb es iten i, 
kézbe V. kézhez s z o lg á lta tn i,  
kézhez ju t t a t n i ,  á ts z o lg á l
ta tn i .

Einhändigung, n, kézbesítés , 
kézbe szo lgá lta tá s .

Einhebbar, b e h a jth a tó  ( a d ós - 
ság ) ,

Einheimisch, h o n i, h a z a i,  
b e l f ö ld i ;  einheimischer 
Handel, b e lk e re s k e d e le m ;  
einheimische Erzeugnis
se, h o n i te rm ék ek .

Einheimsen, b e ta k a r íta n i  
( te rm é s t )  ;  einen schönen 
Nutzen einheimsen, j ó  
n a g y  h a szn o t zsebre r a k n i  
V. b e s e p e rn i.

Einheitlich, eg y séges ; ein
heitliche Eente, egységes  
já r a d é k .

Einheitsdepesche, n. alap- 
s ü rg ö n y .

Einheitsfrachtsatz, h. fuvar- 
7'a eső díjegység, egység- 
viteldíj.

Einheitsgewicht, k. eg y sé g 
s ú ly . [m é r té k .

Einheitsmass, k. egység-
Einheitspreis, h . e g y sé g i á r .
Einheitssatz, h. e g y sé g té te l, 

e g y s é g d íj.
Einheitstarif, h . ( v u . )  e g y 

s é g i d í j té te l.
Einheitswährung, n . egy sé 

ges p é n z lá b .
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Einhellig, egyértelmű, egy
hangú ; der einhellige Be
schluss der Generalver
sammlung, a közgyűlés 
egyhangú határozata.

Einholen, beszerezni, ki
kérni; jemandes Befelile 
einholen, valakinek pa- 
7'a.ncsait kikérni; den Ac- 
cept eines Wechsels ein
holen, váltó elfogadványát 
beszerezni; das Gutachten 
eines Sachverständigen 
einholen, szakértő véle- 
7nényét kikérni.

Einholung, n. beszerzés; Ein
holung des Acceptes, elfo- 
gadvány beszel'zése.

Einhornzahn, h. narválfog.
Einig, egyező; über den 

Preis einig werden, az ár
ban V. árra nézve meg
egyezni; wir sind einig, 
megegyeztünk; wir wer
den des Handels w^ohl ei
nig werden, majd meg al
kus zunk.

Einigen (sich), megegyezni; 
wir haben uns schliesslich 
über die Streitfrage ge
einigt, a vitás kérdésre néz
ve végre megegyeztünk, a 
vitás kérdésben végre meg
egyezésre jutottunk; sich 
über den Preis einigen, 
az árra nézve megalkudni, 
az álra nézve megegyezni.

Einigermassen, némiieg, né-

Einigung, n. egyezés, egyes
sé g ; es war keine Eini
gung zwischen ihm und 
seinen Gläubigern herbei- 
zufülrren, nem lehetett köz
te s hitelezői közt egyessé- 
get létrehozni.

Einigungsvertrag, h. ( csőd
nél), egyességi szerződés.

Einkauf, h. vétel, vásárlás; 
den Einkauf besorgen, vá
sárlásban eljárni, vásár
lást megtenni; Ein- und 
Verkauf, adás-vevés ; es 
haben starke Einkäufe 
von diesen Papieren statt
gefunden, ezekbe7i a papí
rokban nagy vásárlások 
törté7itek.
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Einkäufen, vásárolni, bevá
sárolni, beszerezni.

Einkäufer, h. bevásárló, vá
sárló, vevő.

Einkaufsbuch, k. bevásárlási 
könyv.

Einkaufscommission, n. vé
teli bizomány.

Einkaufscommissionár , /̂. 
vételi hizomcinyos.

Einkaufscourtage, n. beszer
zési díj.

Einkaufspreis, h. vételár, 
beszerzési ár.

Einkaufsprovision, n. vétel- 
díj.

Einkaufsrechnung, n. vétel
számla.

Einkaufswerth, h. beszerzési 
érték, vételi érték.

Einkaufszeit,«, beszerzési idő.
Einklagbar, bepanaszolható, 

beperelhető.
Einklagen, bepanaszolni, be

vádolni ; eine Forderung 
einklagen, követelést bepe
relni, tartozásért beperelni; 
einen Schuldner ein kla
gen, adóst bepanaszolni, be
perelni.

Einkommen , k. jövedelem; 
Werthpapier mit festem 
Einkommen, állósitott jö 
vedelmű értékpapir (mely
nek meghatározott kamatja 
van, pl. aranyjáradék).

Einkommen, 1) folyamodni ; 
schriftlich einkommen, 
Írásban folyam odni; ein
kommen bei Gericht, bi- 
róságnál fellépni, biróság- 
hoz ford u ln i; 2) bejöni, be
folyni ; heute sind 60 Gul
den eingekommen, ma 
hatvan forint jö tt be.

Einkommensquelle , n. jö 
vedelmi forrás.

Einkommensteuer, n. jöve
delmi adó.

Einkommenzweig, h. jöve
delmi ág.

Einkorn, k. alakor (buza- 
féle).

Einkramen, berakodni.
Einkünfte, jövedelmek, bevé

telek.
Einladen 1) berakni; einla- 

den die Waare, berakni

az á ru t; 2) meghívni; ein- 
laden zu einer neuen Sub
scription, uj aláirásra fe l
hívni ; der Erfolg der letz
ten Consignation ladet 
uns nicht zu einer neuen 
Sendung ein, az utolsó 
jegyzék eredménye nem 
biztat uj küldésre; einla- 
den zu einer Geschäfts
verbindung, üzleti össze
köttetésre felhívni.

Einladend, kecsegtető; der 
niedrige Stand von Baum
wolle ist sehr einladend 
zur Speculation, a pamut 
alacsony ára az üzérkedés
re igen kecsegtető; einla
dende Bedingungen, von
zó V. kecsegtető föltételek.

Einladeplatz, h. rakodóhely.
Einladerampe, n. rakodó, ra

kodó ponk.
Einladung, n. 1) felhivás; 

Einladung zur Subscrip
tion auf ein öffentliches 
Anlehen, felhivás közköl- 
csön aláirására; 2) bera- 
kás; die Einladung der 
Kisten wird morgen statt
finden, a ládáik rakodása 
holnap történik.

Einlage, n. 1) ; die Ein
lage leisten, a betétet lefi
zetni; die Einlage einer 
Cigarre, szivarbetét, szi
varbél ; Einlage mit Vor
behalt, betét fenntartással 
pl. takarékpénztárban; 2) 
(a.: m. Beilage) melléklet.

Einlagebank, n. betéti bank.
Einlagebogen, h. betétív.
Einlagegeschäft, k. betéti 

üzlet.
Einlagern, 1) betározrd, rak

tározni ; 2) letéteménybe
adni.

Einlagerung, n. raktározás ; 
Einlagerung der Waare, 
árutározás, áruk raktáro
zása.

Einlagerungsgut, k. rahtáro- 
zott áru.

Einlagerungssteuer, n. rak
tározási adó.

Einlageschein, h. betétjegy; 
raktárjegy.

Einlagesteuer, n. pincze-adó.
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Einlagsbogen, h. betéti ív,
Einlagsbuch, k. betéti könyv.
Einlagsbüchel, k. betéti köny

vecske.
Einlags-Contobuch, k. betéti 

számlakönyv.
Einlagsnummer, n. bejegy

zési szám; die fortlaufen
de Einlagsnummer der 
Firma, a czég folyó száma 
V. bejegyzési száma.

Einlagsschein, h. betétjegy.
Einlassen (sich), belebocsát

kozni ; sich in eine Ge
schäftsverbindung mit Je
mandem einlassen, vala
kivel üzleti összeköttetésbe 
lépn i; sich in gewagte? 
Unternehmungen einlas
sen, merész vállalatokba 
bocsátkozni; ich kann 
mich darauf nicht einlas
sen, abba nem avatkozha- 
tom , nem ereszkedhetem 
bele.

Einlasskarte, n. belépti jegy, 
l. Eintrittskarte.

Einlässlich, érdemleges ; ér- 
demleg: einlässliche Aus
kunft, érdemleges értesítés ;  
eine Sache einlässlich be
handeln, valamit behatóan 
V. érdemleg tárgyalni.

Einlassungsfrist, n. perföl
vételi határidő.

Einlaufen, 1) megérkezni; 
Einlaufen in einen Hafen,. 
kikötőbe megérkezni; es 
sind gute Nachrichten 
eingelaufen, jó  hírek ér
keztek ; 2) befolyni; die 
Aussenstände sind einge
laufen, a kinnlevő adóssá
gok befolytak ; 3) das Tuch 
lauft ein, a posztó össze- 
megy; einlaufen lassen, 
(pc, sztót) beava tn i.

Einlegen, betenni; etwas in 
einen ÍBrief einlegen, le
vélhez mellékelni, levélhez, 
csatolni; Gelder als Theil- 
haber einlegen, mint ré
szes, pénzt betenni; Gel
der in eine Sparcasse ein
legen, pénzt takarékpénz
tárba tenn i; Ehre od. 
Schande einlegen, becsü
letet V. szégyent (kudar-
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czot)  va llan i; Protest ein- 
legen, óvást tenn i; wir 
haben unsere Vorräthe 
bereits eingelegt, készle
teinket már beszereztük,

Einleger, h. betevő.
Einleiten, bevezetni  ̂ mee/in- 

ditani; eine Geschäftsver
bindung einleiten, üzleti 
összeköttetésre lépn i; ein
leiten einen Process, pert 
kezdeni, pert indítani.

Einleitung, n. bevezetés, in
tézkedés haben dieEin- 
leitung getroffen, dass . . . 
úf/y intézkedtünk, hogy....

Einleuchten. Das will mir 
nicht einleuchten, ez nem 
fér a fejembe, dt nem lát
hatom.

Einlieferer, h. feladó.
Einlieferung, n. kézbesítés 

( az árú tulajdonosa részé
ről), beszállítás.

Einliegend, mellékelt, mellé
kelve ; kapcsolatban; csa
tolva.

Einlösbar, beváltható.
Einlösbarkeit, n. beváltható- I  

ság.
Einlösen, beváltani, kifizetni; 

Ihre Tratte ist zu Ihren 
Lasten eingelöst worden, 
intézvénye az Ön terhére 
beváltatott.

Einlösen, k. beváltás.
Einlösung, n. megváltcis, be

váltás ; Einlösung der 
Gründerrechte, alapító j o 
gok megváltása; Wechsel 
zur Einlösung präsenti- 
ren, váltót kifizetésre be
mutatni.

Einlösungscasse, n. beváltó 
pénztár.

Einlösungscours, h. bevál
tási árfolyam.

Einlösungsrecht, k, bevál
tási jog.

Einlösungsschein, h.beváltó
jegy (váltópénz is).

Einlösungsstelle, n. beváltó 
hely.

l*'iinl()sungsverbindlichkeit, 
n. beváltási kötelezettség.

Ihnlösungswerth, h. bevál
tási érték.

l ’-inmnl. Noch einmal so

viel, kétszer annyi; noch 
einmal so gross, kétszer 
akkora; auf einmal, egy
szerre; einmal über das 
andere, egyszer s másszor 
is ; das Einmal Eins, az 
egyszer egy, kétszer kettő.

Einmalig. Die einmalige 
Ausgabe, egyszeri kiadás.

Einmaass, k. apadék, mérték- 
fogyaték.

Einmessen, elmérni magát; 
es wurden 20 Liter einge
messen, 20 litert elmértek, 
a mérésnél 20 liter fogya
ték volt.

Einmüthig, egyhangú, egy
értelmű ; der einmüthige 
Beschluss der General
versammlung, a közgyű
lés egyhangúhatározata.

Einnahme, n. bevétel; täg
liche Einnahme, napi be
vétel; einen Posten in E in
nahme stellen, valamely 
tételt bevételi rovatba ik 
tatni, valamely tételt be
vételbe tenni; Einnahme 
und Ausgabe, bevétel s ki
adás.

Einnahmejournal, k. bevételi 
napló.

Einnahmscolonne, n. bevé
teli hasáb.

Einnahmsposten, h. bevételi 
tétel.

Einnahmspräliminare, k. be
vételi előirányzat.

Einnahmsquelie, n. bevételi 
forrás. [rovat.

Einnahmsrubrik, n. bevételi
Einnahmssumme, n. bevé

teli összeg.
Einnehmen, 1) bevenni, fö l

venni ; wir haben heute 
noch keinen Heller ein
genommen, rna még egy 
fillért sem vettünk be; 2) 
elfoglal/ni ; Herr A. nimmt 
unter unsern Maklern den 
ersten Bang ein, N. úr az 
alkuszok közt első helyet 
foglal el.

Einnehm er, h. adószedő, 
vámszedő, beszedő.

Einnehm erstelle, n. pénzbe
szedő hivatal; adószedő hi
vatal.

105

Einpacken, bepakolni, cso
magolni , becsomózni; in 
Papier einpacken, papir- 
ba csomagolni v. begön
gyölni ; in Kisten einpa
cken, ládákba rakni; schon 
packen die Verkäufer ein, 
az eladók már csomagol
nak V. rakosgatnak.

Einprotocolliren, beiktatni,
Einräumen, engedni, 7ueg- 

engedni; ich räume ein, 
dass Sie berechtigt sind,' 
megengedem , hogy jogo
sítva van; als besondere 
Be^^ünstigung räume ich 
Ihnen einen sechsmonat
lichen Respiro ein, külö
nös kedvezmény gyanánt 
hat havi halasztást engedek 
Önnek.

Einrechenbar, beszámítható.
Einrechnen, beszámítani, be

tudni ; meine Provision 
ist darin schon eingerech
net , dijam már be van 
tudva; alle Spesen einge
rechnet kostet die Waa- 
re . . . ,  az összes költségek 
beszámításával v. betudá
sával kerül az árú . . .

Einrede , n. kifogás ; eine 
Einrede gegen etwas erhe
ben, valami ellen kifogást 
tenni, felszólalni; Einrede 
tinin , ellenvetni, kifogá
solni, kifogást tenni; unser 
Freund duldet keine E in
rede, barátunk nem tűr 
ellenmondást.

Einreden,eZ/hícíní;ich werde 
mir nicht einreden lassen, 
dasz dies für unsere Inte • 
resse förderlich ist, nem 
hitethetik el velem, hogy ez 
érdekeinket előmozdítja.

Einreden, k. kifogás; E in
reden entgegensetzen, ki
fogásokkal élni.

Einregistrirungsgebühr , 
Einregistrirungstaxe , n. 
lajstromozási illeték, be
jegyzési illeték.

Einreichen, benyújtani, be
adni; die Kommission hat 
ihren Bericht eingereicht, 
a bizottság beadta jelenté
sét.
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Einreicher, li. (v .) benyújtó.
Einreichung, n. (bank) he- 

nyiijtás; Einreichung im 
Korrespondenz-Wege, be
nyújtás levelezés útján,

Einreichungsprotokoll, k. 
iktató könyv; iktató hiva
tal.

Einreichungstermin, li. be- 
nyvjtás határnapja.

Einreihen, sorba szedni, be
sorozni.

Einreiliung, n. besorozás.
Einrichten, felszerelni, be

rendezni ; ein wohl einge
richtetes Waarenhaus, jó l 
fölszerelt raktár; sich ein
richten, rendezkedni, in 
tézkedni ; mein Geschäft 
ist darauf eingerichtet, die 
grössten Aufträge rasch 
ausführen zu können, üz
letem úgy van berendezve, 
hogy a legnagyobb megren
deléseket is gym'san telje
síthetem.

Einrichtung, w. 1) intézkedés, 
rendezés; 2) eine Einrich
tung machen od. treffen, 
intézkedni, rendezkedni; 2) 
( a. m. Möbel) bútor, bútor
zat.

Einrichtungsgegenstände, 
butorzati tárgyak, szerel
vények.

Einrichtungskosten, fölsze
relési költségek.

Einrichtungsstück, k. bútor
darab.

Einrücken, (hírlapokba) be
iktatni.

Einrückungsgebühr, n. be
iktatási díj, hirdetési díj.

Einrufen. Münzen od.Bank- 
noten einrufen, pénzt (a  
forgalomból)  bevonni, pénzt 
beváltani; öffentliche 
Schuldpapiere zur Rück
zahlung einrufen, nyilvá
nos kötele zvéiiy eket fe l
mondani ; Waareu in eine 
Auction einrufen, árukat 
árvereztetésre bekéi'ni.

Eins, Eins ins andere ge
rechnet od. genommen, 
átlagosan számítva, egyre 
másra számítva v. véve; es 
läuft auf Eins hinaus.

egyre megy; Eins von bei
den, egyik a kettő közül; 
eins sein , eins werden, 
megegyezni; Handeleins 
werden, megalkudni.

Einsacken, 1) zsákolni, zsák
ra szedni , becsomagolni ; 
2) bezsebelni.

Einsage verfahren, k. be
mondó eljárás.

Einsatz, h. betét, tét.
Einsatzgewicht, k. fiókos 

mérték ( egymásba tevő 
mérték).

Einsatzpreis, h. ( árverés
nél) bánatpénz.

Einschaffen, beszerezni.
Einschalten, (hirlapokha) 

beiktatni.
Einschaltungsgebühr, n. ik

tatási illeték.
Einscheinsystem, (közrak.) 

egyjegyrendszer.
Einschiessen, befektetni; der 

stille Compagnon schoss 
zehn tausend Gulden in 
den Handlungsfond ein, a 
kültag tízezer forintot fek
tetett be a kereskedési 
alapba.

Einschiffen, hajóra rakni; 
sich einschiffen, hajóra 
szállani.

iJinschiffüng, n. ( haj.) ha- 
jóraszállás; hajói'arakás, 
berakás.

Einschiffungskosten, (ha j.) 
berakási költségek.

Einschlag, h. 1) kénlap, kén
gyertya ; 2) boríték; 3) 
Wollenstoff' mit baumwol
lenem Einschläge, gyap- 
jiiposztó pamut ontokkal, 
gyapjuposztó pamuttal át
szőve.

Einschlagen, 1) beverni, be
fektetni ( rossz értelemben); 
sein Kapital in Papier 
einschlagen, tőkéjét pa
pírokba fektetni v. pa
pírba ve rn i; 2) das Ge
schäft schlägt nicht gut 
ein, az ügylet nem jó l üt 
ki, nem sikerül; 3) betakar
ni, rakni; diese Waaren 
müssen in Papier einge
schlagen werden, ezeket az 
árúkat papírba kell takar
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gatni; Häringe in Tonnen 
einschlagen, keringet hor
dóba ra k n i; 4) választani; 
einen falschen W eg ein
schlagen, rossz utat válasz
tani, rossz útra té rn i; das 
einzuschlagende Verfah
ren, a választandó eljárás;
5) das schlägt nicht in 
mein Fach ein, ez nem 
vág szakomba.

Einschleichen, becsúszni; es 
haben sich einige Fehler 
in Ihre Rechnung einge- 
sclilichen, számlájába ne
hány hiba csúszott.

Einsciiliessen, 1) bezárni; 
belefoglalni; das in Ihrem 
Briefe eingeschlossene 
Schreiben, az Ön leveléhez 
csatolt ira t; dieser Preis 
schliesst alle Spesen ein, 
ebbe az árba az összes költsé
gek befoglalvák; 2) szorí
tan i; den Discont in ge
wisse Grenzen einschlies- 
sen , a leszámítolást bizo
nyos korlátok közé szorí
tani.

Einschliesslich, bezárólag; 
einschliesslich aller Spe
sen, minden költséget bele
foglalva V. betudva; bis 
zum 15. dieses Mts ein
schliesslich, e hó 15-éig 
bezárólag.

Einschluss, h. melléklet, csa
tolmány.

Einschmuggeln , becsem
pészni.

Einschränken , korlátolni; 
die Umsätze sind sehr 
eingeschränkt, a forgalom 
igen korlátolt; ein jeder 
schränkt sich e in , min
denki szükebbre fogja ki
adásait.

Einschi’änkung, n. korláto
zás ; unter gewissen Ein
schränkungen , bizonyos 
korlátok közt v. bizonyos 
korlátozás mellett.

Einschreibbuch, k. bejegy
zési könyv.

Einschreibgebühr, n. bejegy
zési illeték; beiratási díj.

Einschreiben, 1) beírni, be
jegyezni; 2) (posta) aján-
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lani (levelet); eingeschrie
bener Brief, ajánlott le
v é l; 3) sich einschreiben 
lassen, beírni magát, be
iratkozni.

Einschreibsendung, n. ('pos
ta ) ajánlott kiil-demény.

Einschreiten, 1) eljá rn i; 
gerichtlich einschreiten, 
biróilag eljárni , biróilag 
fellépni; einschreiten um 
die Concession, engedé
lyért folyamodni; 2) beavat
kozni.

Einschreitend , eljáró; die 
einschreitende Localbe
hörde, eljáró helyi ható
ság.

Einschuss, h. befizetés; Ein
schuss auf eine Actie lei
sten, részvényre befizetni.

Einschwärzen, becsempész
ni ; eingesehwärzte Waa- 
re, becsempészett árú.

Einsehen, 1) megtekinteni; 
Jemandes Bücher einse- 
h en , valakinek köny veit 
inegtekinteni; 2) belátni, 
átlá tn i; es ist nicht ein- 
zuseheii, át nem látható, 
át nem láthatja az em
ber.

Einseitig, egyoldalú; egyol- 
dalulag ; einseitiger Auf
trag, egyoldalú megbizás; 
einseitige Verpflichtung, 
egyoldalú kötelezettség.

Einsenden, beküldeni.
Einsender, h. beküldő.
Einsendung, n. beküldés; 

unter Einsendung der 
Factura, a számolat meg
küldése mellett.

Einsetzen. 1) In  ein Amt 
einsetzen, hivatalba iktat
ni v. tenni, hivatalba he
lyezni ; 2) zálogba tenni, 
elzálogosítani, elzálogolni; 
•die Ballen sind bei ihm 
•eingesetzt, a csomagok 7iá- 
la zálogban vannak letéve, 
■a csomagok nála vannak 
elzálogosítva; 3) tenni;
seine Verantwortlichkeit 

felelősség ét latba 
vetni; 4) megindulni; die 
Börse setzte mit steigen
der Tendenz ein, a börze

( tőzsde)  emelkedő irány
ban indult meg.

Einsetzung, n. Einsetzung 
in den Besitz, birtokba he
lyezés.

Einsicht, n. 1) megtekintés; 
ich füge meinen Preiscou
rant zu ilirer gefälligen 
Einsicht bei, ide melléke
lem árjegyzékemet szíves 
megtekintés végett; E in
sicht nehmen in Jeman
des Bücher, valakinek 
könyveibe betekinteni, va
lakinek könyveit átnézni; 
2) belátás ; die Geschäfte 
mit Einsicht führen, az 
üzletet éi’telemmel vezetni ; 
ein Mann von Einsicht, 
élelmes ember.

Einsichtsvoll, igen értelmes, 
nagy belátása; méltányos; 
wir überlassen es Eirer 
einsichtsvollen Beurthei- 
lung, bölcs belátására biz- 
zuk, méltányosságára biz- 
zuk, megitélésére bízzuk.

Eins ins andere, egyremásra.
Einspeichern, beiározni, be

rakni.
Einsprache, n. tiltakozás, ki

fogás, ellenmondás; E in
sprache tliun, tiltakozni, 
ellentmondani; gegen die 
Eichtigkeit einer Eech- 
nung Einsprache erheben, 
számla helyességét kétségbe 
vonn i; er hat gegen den 
Abzug Einsprache erho
ben, tiltakozott a levonás 
ellen.

Einspruch, h. tiltakozás, el
lenmondás; (v .) Einspruch 
wieder die Zahlung, tilta 
kozás a fizetés ellen.

Einspruchsfrist, n. tiltako
zási határidő.

Einstehen, 1) kezeskedni, jó t  
állani ; ich kann fül’ den 
Erfolg nicht einstehen, a 
sikerért nem kezeskedhe- 
tem, a sikei'ért nem állha
tok j ó t ; 2) beszegődni, szol
gálatba lépni.

Einstehung, n. jótállás; Ein- 
stehung für die Verbind
lichkeiten der contrahí- 
renden Partei, jótállás a
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szerződő fé l kötelezettsé
geiért.

Einstellen, 1) megszüntetni; 
einstellen die Arbeit, meg
szüntetni a ?nunkát; ein
stellen den Betrieb, meg
szüntetni az üzemet; 2) 
einstellen in die Eech- 
nung, számadásba tenni v. 
betenni; einstellen in die 
Bilanz, fölvenni a mérleg
be ; 3) es haben sich viele 
Käufer eingestellt, sok vevő 
jelenkezett: nach Baum
wolle stellt sich die Frage 
ein, a gyapotot kezdik ke
resni ; 4) Waaren bei Je
mandem einstellen, árút 
valakinél lei'akni.

Einstellung, ?i. megszünte
tés ; Einstellung der A r
beit, munkaszüntetés.

Einstimmig , egyhangúlag; 
die Versammlung be
schloss einstimmig, a köz
gyűlés egyhangúlag elha
tározta, hogy . . .

Einstreichen. Geld einstrei
chen, pénzt beseperni.

Eintauschen, becserélni.
Eintheilen, részekre osztani, 

felosztani, beosztani.
Eintheilung, n. 1) soi’ozás (a 

hitelezők osztályozása a 
csődben); 2) beosztás, be- 
sorozás.

Eintheilungsbuch, k. beosz
tási könyv.

Einthun. Es war mir nicht 
möglich den Krapp zu Ih 
rem Lim ito einzuthun, 
lehetetlen volt a bűzért az 
Ön által megszabott áron 
beszerezni; wohlfeil ein
thun , olcsón beszerezni; 
die Ernte einthun, beta
karítani (az aratást).

Eintrag, 7̂. 1) bevezetés; E in
trag in die Bücher, beve
zetés V. bejegyzés a köny
vekbe; Eintrag in das Han
delsregister, bevezetés a ke
reskedelmi ezégjegyzékbe; 
2) kár, rövidség; Eintrag 
thun, rövidséget okozni, 
megrövidíteni; 3) bélfo
nal, ontok ; der Eintrag 
dieses Stoffes ist von
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Seide, e szövet bélfonala v. 
ontoka selyem.

Einträgen, *1) bevezetni  ̂ be
jegyezni, beiktatni; etwas 
in die Bücher eintragen, 
valamit a könyvekbe je 
gyezni ; 2) jövedelmezni; 
dieses Geschäft hat nicht 
viel eingetragen, ez az ügy
let nem sokat jövedelme
zett, ez az ügylet nem sok 
hasznot hajtőit.

Einträglich, jövedelmező, 
haszonhajtó , jövedelnies; 
eine einträgliche Unter
nehmung, jövedelmező vál
lalat ; einträglich ma
chen, jövedelmezővé tenni.

Eintragung, n. bevezetés, 
bejegyzés, beírás; Eintra
gung in das Handelsre
gister, beiktatás a kereske
delmi ezégjegyzékbe, ezég- 
bejegyzés.

Eintragungspflicht,n.5í'j>í/?/- 
zési kötelezettség.

Eintreffen, k. megérkezés.
Eintreffen, 1) megérkezni, 

megjönni; der Dampfer 
ist noch nicht eingetrof
fen, a gőzös még nem ér
kezett meg; 2) die Eech- 
nung trifí't auf einen Pfen
nig ein, a számadás egy 
p lé rig  talál v. megegyez;
3) teljesedni, beteljesedni, 
bekövetkezni; unsere Ver
muthungen sind einge
troffen, sejtelmeink betel
jesedtek ; der Bankerott, 
den wir voraussagten, ist 
eingetroffen, a csőd, a mint 
előre láttuk v. előre meg
mondtuk, bekövetkezett.

Eintreiben, k. Eintreibung, 
n. behajtás.

Eintreiben, behajtani (k inn
levő adósságot).

Eintreten, beeíllani, bekövet
kezni ; fúr Jemanden ein- 
treten, jótállani valakiért, 
felelősséget vállalni vala
kiért; in Jemandes Eechte 
eintreten, valakinek joga i
ba lépni; als Associé in 
ein Handelshaus eintre
ten, kereskedőházba társul 
belépni; es wird keine

Veränderung in unserem 
Geschäftsbetriebe eintre
ten , üzletünk ügymene
tében nem fog semmi vál
tozás sem történni; es ist 
ein Fallen der Preise 
eingetreten, árcsökkenés 
állott be; die eingetretene 
Stille , a beáillott csend; 
mit dem kommenden 1. 
Januar tritt der neue Zoll
tarif ein, a jövő január el
sején az új vámtarifa lég 
életbe; eintretenden Falls, 
előforduló esetben, eset
leg ; wenn die Bedingung 
nicht eintritt, ha a föltétel 
nem következik be v. nem 
áll be.

Eintritt, h. beállás, bekövet
kezés ; mit Eintritt des 
neuen Zolltarifs, az új 
Vámtarifa életbeléptével.

Eintrittsbillet, n. Eintritts
karte, n. belépti jegy.

Eintrocknen, k. beszáradás ; 
5̂ /0 rechne ich auf das 
Eintrocknen, öt százalékot 
számitok a beszáradásra.

Einverleiben, bekeblezni, be
jegyezni, betáblázni.

Einverleibung, n. bekeblezés; 
betáblázás.

Einvernehmen, k. egyetér
tés ; sich mit Jemandem 
in Einvernehmen setzen, 
valakivel érintkezésbe lépni.

Einvernehmung, n. kihall
gatás (p l. szakértők, tanuk 
kihallgatása).

Einverstanden. Ich bin mit 
Ihrem Vorschläge einver
standen , beleegyezem ja 
vaslatába ; wir sind in al
len Punkten einverstan
den, minden pontban meg
egyezünk; ich bin damit 
einverstanden , dass .. ., 
beleegyezem, hogy . . .

Einverständniss, k. egyetér
tés, beleegyezés; in gutem 
Einverständniss mit Je- 
mandem stehen, valakivel 
egyetérteni , valakivel jó 
viszonyban lenni.

Einwägen, mérés közben el
veszteni ; elmérődni; es 
wird im Kleinhandel viel
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eingewogen, kiskereskedés- 
ben mérés közben sok elmé- 
rődik V. sok vész el.

Einwaggoniien, (vu .), fel
rakni, kocsiba rakni.

Einwand, h. kifogás, ellenve
tés, tiltakozé.s; nichtiger 
Einwand, semmis kifogás.

Einwechseln , beváltani; 
Gold gegen Silber ein
wechseln, arany nt ezüstért 
becserélni; in Papiergeld 
einwechseln, papírpénzre 
váltani.

Einwechselungscasse, n. be
váltó pénztár.

Einwenden, kifogást tenni, 
kifogásolni; dagegen ist 
nichts einzuwenden , ez. 
ellen nem lehet kifogás; 
ich habe nichts dawider 
einzuwenden, semmi szó
lóm ellene.

Einwendung, n. észrevétel,, 
kifogás; Einwendungen 
machen, kifogásolni, kifo
gásokat tenni; Einwen
dungen erheben, kifogás
sal élni.

Ein wiegen, k. elmér ődés; bei 
jedem Centner Cafíee- 
muss man wenigstens ein 

/̂2 Pfund auf Einwiegen 
berechnen, minden mázsa 
kávénál legalább Í̂2 fontot 
kell mérésnél esett veszte
ségre V. elmérödésre számí
tani.

Ein willigen, beleegyezni; in 
etwas ein willigen, valami
be beleegyezni

Einwilligung, n. beleegyezés ; 
seine Einwilligung zu et
was geben, valamihez bele
egyezését adni, ráállani 
valamire; ich kann meine 
Einwilligung dazu nicht, 
geben, nem egyezhetem 
bele.

Einwintern (sich), ellátni 
magát télire.

Einwirken, hatással lenni,, 
hatni; die Zollerhöhung 
wird nachtheili^ auf die 
Einfuhr einwirken, a vám
emelés káros hatással lesz a 
behozatalra; lähmend ein
wirken, zsiblasztólag hat-
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n i V. zsibbasztö hatással 
lenni.

Einwirkung, n. hatás, befo
lyás ; die Einwirkung ei
ner Krise, válság hatása.

Einwirtlischaften,&̂ S2:<?r<'2wi; 
er hat sich ein ge wirtschaf
tet für den Winter, besze
rezte magánaU a télire va
lót.

Einwurf, h. ellenvetés, kifo
gás, l. Einwendung.

Einzahlen, befizetni; die Ac- 
tien sind noch nicht voll 
eingezahlt, a részvények 
még nincsenek teljesen befi
zetve.

Einzahler, h. befizető.
Einzahlung, n. befizetés; ei

ne Einzahlung ausschrei
ben, befizetésre fe lh irn i 
(részvényeseket); eine Ein
zahlung leisten, befizetni; 
weitere Einzahlungen wer
den nicht verlangt, továb
bi befizetések 7iem kivántat- 
nak; Anlehen, auf wel
ches die Einzahlung im 
Gange ist, kölcsön, melyre 
a befizetés folyamatban van.

Einzahlungstermin, h. befi
zetési határnap; Einzah- 
lungstermiii für die Theil- 
zahlungen auf Actien, ha- 
téirnap a részvények rész
letfizetésére.

Einzahlungsversaumniss, n. 
befizetés elmulasztása.

Einzeichnen, bejegyezni, fö l
jegyezni, fe lirn i (p l. vala- 
mely tételt).

Einze'lgut, k. (a .m . Stück
gut) clai'abéirú.

Einzelgutsendung, n. clarab- 
(írúkiildemény.

Einzelhandel, h. egyéni ke- 
. reskedés ( szemben a társas 

kereskedéssel).
Einzeln. Einzelner Hand

schuh, félkeztyü, páratlan 
keztyii ; jeder Band wird 
auch einzeln verkauft, 
minden kötet darabonként 
is eladatik ; die Colli ein
zeln wiegen, a csomagokat 
egyenként v. darabonként 
megmázsálni.

Ihnzelner, h. egyes; zu Gun

sten Einzelner, egyesek ja 
vára ; im Einzelnen ver
kaufen, részletben v. apró- 
szer be7i eladni.

Einzelngericht, k. egyes bi- 
róság

Einzelnhandlung, n. egyes 
kereskedés.

Einzelnkaufmann, h. egyes 
kereskedő.

Einzeln Währung, n. egyes
(pénz) é7'ték.

Einziehen, 1) beszedni, be
hajtani (pénzt, adósságot); 
2) Erkundigungen einzie
hen, tudakozódni, értesítést 
szerezni; 3) lefoglabii, elko
bozni ; seine Güter wur
den eingezogen, jószágait 
lefoglalták, jószágait elko
bozták ; 4) bevo7ini; die 
Segel mussten eingezogen 
werden, a vitorlákat be 
kellett vonn i; 5) sich ein
ziehen, 7ueghuzni magát, 
összehúzni magéit; 6) for
galomból kivonni; die al
ten Ein-Gulden Noten 
werden eingezogen, a régi 
^9V forintosokat kivonják 
a forgalomból.

Einziehung, 71. behajtás, be
szedés ; forgalomból kivo- 
7!ás ; Einziehung in Nach
nahme, pé7izbehajtás után
vétellel ; Einziehung in 
üeberweisung, péjizbehaj- 
tás átutalással; ich werde 
bei Verfall die E inzie
hung davon besorgen, le
járatkor gondom lesz a be
hajtásra, lejáratkor gon
dom lesz rá, hogy behajtas- 
sék; die Einzieimng die
ser Tratte verursachte 
viele Schwierigkeiten, ez 
Í7itézvény behajtása sok 
bajjal já rt.

Einziehungstarif, n. behaj
tási díjjegyzék.

Eis, k. jé g ; auf’s Eis führen, 
jégre v. vizre vinni, rá 
szedni.

Eisgang, h. jégzajlás, zajlcis.
Eisen, k. vas; gegossenes E i

sen, öntött vas; geschmie
detes od. gehämmertes 
Eisen, vert vas, kovácsolt
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vas ; weiches Eisen, lágy 
vas; altes Eisen, ócska 
vas; ansgewalztes Eisen, 
hengerelt vas ; gestrecktes 
Eisen, 7iyujtott vas; gezo
genes Eisen, húzott vas.

Eisenabfälle, n. vashulladék.
Eisenbahn, n. vasút, vaspá

lya ; elektrische Eisen
bahn, villamos vasút.

Eisenbahnabrechimngsver- 
band, h. vasúti leszáinoló 
szövetkezet.

Eisenbalmactie, n. vasúti 
részvény.

Eisenbahnamt, k. vasúti hi
vatal.

Eisenbalmanlehen, k. Eiscn- 
bahmmleihe, n. vasúti 
kölcsön.

Eisenbahnbetrieb, h. vasúti 
üzem.

Eisenbahnbetriebsregle
ment, k. (V7i.) vasúti üz
letszabályzat.

Eisenbalmbiliet, k. vas7iti

Eisenbahn - Coiicessionsge- 
setz, k. vasutengedélyezési 
törvény.

Eisenbaiincoursbuch, k. E i
senbahnführer, k. vasúti 
Útmutató (könyv), vasúti 
7nenetre7idkönyv.

Eisenbahndienst, h. (vu .) 
vasúti szolgálat,

Eisenbahndirection, n. vas
úti igazgatóság.

Eisenbahngesellschaft, n. 
vasuttái'saság, vaspálya 
társaság.

Eisenbahngesetz, k. vasúti 
törvény.

Eisenbalmgruppe, n. vasúti 
csoport.

Eisenbahnhotel, k. vas7iti 
vendéglő, vasúti vendég- 
fogadó.

Eisenbahnlinie, n. vasútvo
nal.

Eisenbahnnetz, h. vasútháló
zat.

Eisenbahnobligation, n. vas
úti kötvény.

Eisenbahnpapiere, vasúti 
értékpapírok.

Eisenbahnpolitik, n. vasúti 
politika.
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Eisenbahnpolizeireglement, 
k, (vu .) vasúti rendőri 
szabályzat.

Eisenbalmrestauration, n. 
vasúti étterem.

Eisenbalintarif, h. vasúti dij- 
szabás, tarifa.

Eisenbahntransport, h. vas
úti fuvarozás.

Eisenbahnverbindung, n. 
vasúti összeköttetés.

Eisenbahnverband, h. vas
úti kötelék.

Eisenbahnverkehr, Ji. vasúti 
forgalom, vasúti közleke
dés.

Eisenbahnverwaltung , n. 
( vu.) vasúti igazgatóság, 
vasúti kezelöség.

Eisenbahnwagen, h. vagon, 
vasúti kocsi.

Eisenbahnwerthe, vasúti ér- 
tékpapirok.

Eisenbahnwesen, k. vasut- 
ügy.

Eisenbahnzug, h, vasúti vo
nat.

Eisenbeize, n. vaspácz.
Eisenblech, k. vasbádog, vas- 

pléh, vaslemez; geschmie
detes Eisenblech, ková
csolt V. vert vaslemez ; ge
walztes Eisenblech, hen- 
gerelt vaslemez; gewelltes 
Eisenblech, hullámos vas
lemez.

Eisendraht, h. vasdrót, vas
fonal, vashuzal, vassod
rony.

Eisendrahtgewebe, k. vashu
zalszövet.

Eisenfeile, n. vasreszelö.
Eisenfeilspäne, vasreszelék, 

vasforgács.
Eisenganz, n. nyersvastömb, 

vasöntecs.
Eisengewerbe, k. vasipar.
Eisengewölbe, k. vasárusbolt.
Eisengusswaare, n. öntött 

vasáru.
Eisenhandel, h. Eisenhand- 

lung, n. vaskereskedés.
Eisenhändler, h. vaskereske- 

dö, vasárus.
Eisenindustrie, n. vasipar.
Eisenladen, h. vasárusbolt.
Eisenmoor, h. vasrozsda.
Eisenplatte, n. vaslemez.

Eisenstab, h. Eisenstange, n. 
vasrúd.

Eist nträger, h. vastartó, vas
gerenda.

Eisen- und Geschmeidehan
del, h. vas- és vasműipar- 
kereskedés.

Eisenvitrio l, h. vasvitriol, 
zöldgálicz.

Eisenwaare, n. vasáru.
Eisern, vasból való, vas — ; 

eisernes Gitter, vasrács; 
eiserner B r ie f, halaszték 
(moratórium); eiserne Ka
pitale, felmondhatatlan tő
kék ; eiserne Eente, örök 
járadék.

Eisessig, h.jégeczet (legerő
sebb eczetsa.v).

Eiweiss, k. fehérje.
Ekkerdopper, h. gubacs.
Elastisch, rugalmas , ruga

nyos ; elastische Faser, 
ruganyos rost; elastisches 
Gewebe, ruganyos szövet.

Electa, n. kiválasztott; su- 
perelecta, különösen kivá
lasztott (  gy apju faj oknál).

Elektrisirmaschine, villamo- 
zó gép, villamgép.

Elementarbeschädigung, n. 
Elementarschaden , h. 
(bizt.) elemi csapás, elemi 
kár.

Elementarversicherung, n. 
elemi kárbiztosítás.

Elefantenzahn, h. elefántfog.
Elevator, h. emelős magtár, 

elevátor; (m int gép) csé- 
szés emelő; ( mint intézet) 
magemelő tár, ( köznéven : 
gabonatorony).

Eleviren. Einen Protest ele- 
viren, óvást tenni, óva
tolni.

Elfenbein, k. elefántcsont.
Elfenbeinpapier, k. elefánt- 

csontpapir ( miniaturfesté- 
szetre).

Ellbogen, h. ( kv.) könyökvo
nal. [sing.

Elle, n. 7'őf; die kleine Elle,
Ellenhandel, h. Ellenhand

lung, n. rőfös kereskedés.
Ellenmaass, k. röfmérték.
Ellenwaare, n. rőfösáru.
Ellenweise, röfszámra, rőfön- 

ként.
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Elociren, elhelyezni.
Elocirt, elhelyezett; eloeirte 

Actie, elhelyezett részvény.
Email, k. zománcz.
Emailartig, zománcznemü, 

zománczos.
Emailfarbe, n. zománczfesték

l. Schmelzfarbe.
Emailiren, zománczolni, zo- 

mánczozni.
Emailmasse, n. zománcz- 

anyag.
Emballage, 1) csomagolás^ 

málházás; göngy, göngyö- 
le t , burok ; leer zurück
kehrende Emballage, üre
sen visszatérő göngy; 2) 
málházási díj.

Emballir en, becsomagolni, be
pakolni; málházni.

Embargo, k. hajózár; ein 
Schifí mit Embargo bele
gen, hajót zár alá vetni, 
hajót zár alá helyezni.

Embarillage, n. hordókba ra
kás.

Em ission, n. kibocsátás; 
Actien erster Emission, 
első kibocsá tásu részvények; 
in der Emission begriffen 
sein, kibocsátás alatt lenni.

Emissionsbedingungen, ki- 
bocsátási föltételek.

Emissionscours, h. kibocsá
tási árfolyam.

Emissionsgeschäft, k. (b r.) 
kibocsátási ügylet (szállí
tási ügylet még ki nem bo
csátott papírokra).

Emissionshaus, k. kibocsátó 
ház.

Emissionspreis, h. kibocsá
tási ár.

Emittiren, kibocsátani; das; 
Anlehen ist zum Course 
von 78 emittirt, a kölcsönt 
78 álfolyam mellett bocsá
tották ki.

Emittirbar, kibocsátható.
Emmagasinage, n. ^ ra k tá 

rozás; 2) raktározási díj.
Emmagasiniren, raktározni.
Emolument, k. 1) haszon, jö 

vedelem, előny; 2) fizetés^ 
bér.

Empfang, h. vétel, átvétel, el
fogadás ; bei Empfang die
ses, e sorok vételével v. vé
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telekor ; den Empfang an- 
zeigen, kézhezvételt tudat
ni , kézhezvételt je lezn i; 
etwas in Empfang neh
men, valamit kézhez ven
ni , átvenni; sich zum 
Empfange bekennen, kéz
hez vételt elismerni; den 
Empfang des Geldes be
scheinigen, a pénz átvéte
lét nyugtázni^ a pénz át
vételét elismerni; den Em
pfang besorgen, az átvételt 
eszközölni; ich werde Ih
ren Tratten guten Em- 
fang bereiten, intéz vényei
nek jó  fogadtatást fogok 
szerezni.

Empfangbar, elfogadható; 
empfangbare W aare, el
fogadható áru.

Empfangbarkeit, n. elfogad
hatóság ; die Empfangbar
keit einer Waare bestrei
ten, valamely áru elfogad
hatósága ellen felszólalni, 
valamely áru elfogadható
ságát megtámadni.

Empfangen, elfogadni; Geld 
empfangen , pénzt fölven
n i; empfangen Sie mei
nen herzlichsten Dank, 
fogadja szives köszönete- 
met; Betrag empfangen, 
köszönettel fölvettem; Sie 
empfangen hierbei, mellé
kelve veszi Ö n ; einen 
Brief empfangen, levelet 
kapni V. venni; gut od. 
schlecht empfangen, jó l v. 
rosszul fogadni (valakit).

Empfänger, h. átvevő, elfo
gadó.

I 'iiripfangnahme, n. átvétel; 
bei der Empfangnahme, 
vételkor ; Empfangnahme 
der A^aluta, érték elisme
rése.

I''.m|)faugsanweisnng, n. be- 
velrli utalvány; bevételi 
utal ványozás.

I '11 n I) f‘) 11 ignahm ebekenntniss 
n. átvételi elismerés.

r-mplimgsanzeige, n. vétle- 
véf értesítés az átvételről; 
átvételi értesítés ; S e wer- 
<leii mis gefälligst Em- 
píniigsaiizeige davon ma

chen, szives lesz az átvé
telről értesíteni.

Empfangsauftrag, h. bevételi 
meghagyás, átvételi meg
hagyás.

Empfangsbekenntniss, n. 
elismervény az átvételről, 
átvételi elismerés.

Empfangsberechtigt, átvé
telre jogosított.

Empfangsbestättigung, n. 
elismervény az átvételről, 
vevény, átvételi elismerés.

Emgfangsgebühr, n. vétel
illeték.

Empfangsgut, k. (vu .) érke
ző áru.

Empfangspraemie, n. átvéte
li díj.

Empfangsrecepisse, n. átvé
teli vevény.

Empfangsschein, h. átvételi 
jegy, vevény.

Empfangsschreiben, k. vét- 
levél.

Empfangsstation, n. ( vu.) 
czimállomás, leadó állomás, 
redeltetési állomás.

Empfehlen, ajánlani; drin
gend empfehlen, melegen 
ajánlani; belieben Sie 
mich Herrn N. zu em
pfehlen, szíveskedjék en
gem N. urnák ajánlani.

Empfehlun g, n.aj án lás, aj án- 
la t ; die besten Empfeh
lungen stehen ihm zur 
Seite, a legjobb ajánlatok 
szálának mellette ; ich bit
te dem Herrn N. meine 
angelegentlichen Empfeh
lungen zu machen, tessék 
N. urnák legszívesebb üd
vözletemet átadni.

Empfehlungsbrief, h. aján
lólevél.

Empfehlungskarte, n. aján
lójegy, ajánló névjegy.

Empfehlungsschreiben, k. l. 
Empfehlungsbrief,

Empfehlungswürdig, aján
latos, ajánlatraméltó.

Employiren, elhelyezni, al
kalmazni ; ich hoffe diese 
Waare bei erster Gelegen
heit gut employiren zu 
können, reméllem, hogy ezt 
az árut a legelső alkalom-
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mai jó l elhelyezhetem; für 
jezt wüsste ich diesen 
jungen Mann nicht zu 
employiren, ezt a fa ta l 
embert jelenleg nein alkal
mazhatnám, jelenleg e fa 
tal embernek nem adhatnék 
alkalmazást.

Emporgang, h. emelkedés.
Emporium, k. (v ilág ) for

galmi hely, forgalmi piacz; 
fő piacz; unsere Stadt 
ist ein Emporium des 
Handels geworden, váro- 
sunk világ forgalmi piacz 
lett.

Emporialplatz, h. forgalmi 
hely.

Emporkommen, fölemelked
ni, fölvenni magát; durch 
Börsenspeculationen ist 
er in kurzer Zeit wieder 
emporgekommen, börzd 
(tőzsdei) üzérkedések által 
rövid idő alatt ismét felver- 
gődött.

En bloc, általában, egyre- 
másra, együttesen.

Ende, k. vég ; utálja valami
nek ; am Ende dieses M o
nats, e hó v é g é n eine F i
nanzoperation zu Ende 
führen, pénzügyi művele
tet befejezni; unser Yor- 
rath geht zu Ende, készle
tünk vége felé já r ; mit sei
nen Hülfsmitteln ist es 
zu Ende, segédeszközeinek 
vége van; segédeszközei ki
fogytak; etwas glücklich 
zu Ende bringen, valamit 
szerencsésen befejezni; sei
ne Klagen nehmen kein 
E nde, vége-hossza nincs 
panaszainak.

En depót,' rai.tárban, őrizet
ben.

Endergebniss, k. v ’gered- 
mény.

Endesgenannter, Endesge- 
fertiger, Endesunterzeich
neter, h. alulírott.

En detail, kicsinyben, részle
tekben, aprószerben.

Endgiltig, végérvényes, vég
leges ; die Sache wurde 
endgiltig zu Gunsten der 
Gläubiger entschieden, az



ügy véglegesen a hitelezők 
javára dőlt el.

Eiidossament, k. hátirat, fo r 
gatmány.

Endossiren, forgatni, l. In- 
dossiren.

Endresultat, k végeredmény.
Endscliaft, n. vég; unsere 

Han dlungs verb indun g 
liat m it dem Letzten vo
rigen Mts. ihre Endshaft 
erreicht, kereskedelmi ösz- 
szeköttetési'mk múlt hó utol
só napján véget ért.

Endstation, n. végállomás,
Endurtheil, k. végérvényes 

ítélet.
En échelons, fokozatos ka- 

matszámitcLS.
En espéces == in klingen

der Münze, érczpénzhen, 
pengő pénzben.

Engagement, k. kötelezett
ség : alkalmazás, szerződte
tés ; meine Engagements 
für den Monat Slai erlau
ben mir jetzt keine neuen 
Unternehmungen, május 
hóra válla l't kötelezettsé
geim jelenleg nem engedik, 
hogy új vállalatokba bo
csátkozzam; künftigen Mo
nat trete ich mein Enga
gement bei Herrn N. an, 
jövő hóban N . urnái lépek 
alkalmazásba.

Engagementsbrief, k. (b r.) 
egyezési levél, szolgáltatási 
szerződd; kötlevél.

Engagiren, alkalmazni, szol
gálatba fogadni; alle un
sere Arbeiter sind fü r ' 
mehrere Monate enga- 
girt, minden munkásunk 
több hónapra van lefoglal
va V. szerződtetve; dieses 
Haus wünscht einen Cas- 
sirer zu engagiren, ez a ház 
pénztárnokot akar szerződ
tetni ; sich engagiren, be
szegődni, szolgálatba állani 
v .fé p n i;  valamely ügybe 
beleavatkozni; magéit kö
telezni.

Engelroth, ángolveres.
Englisches Pflaster, ángolta- 

pasz (Emplastrum angli- 
canum).

Endossameiit

En gros, nagyban ; Verkauf 
en gros, nagyban árulás.

Engrosgeschäfte , nagybani 
kötött ügyletek, ügyletek 
nagyban.

Engroslager, k. nagyker'eske- 
dői raktár.

Engroshandel, h. nagykeres
kedés.

Engrospreis, h. nagyban vá
sárlási ár, nagykereskedő- 
ár, nagykereskedési ár.

Engrossist, h. nagybanáruló, 
nagykereskedő.

Enklave, zárt terület ( idegen 
országok által zárt ország
rész).

En masse, tömegesen.
En particulier (levélen, a.m. 

zu eigenen Händen) saját 
kezéhez.

Enquete, n. ankét, értekez
let, szakértekezlet.

Enregistrement, k. belajstro- 
mozási illeték.

Entáussern. Sich einer Sa
che entäussern, túladni 
valamin.

Entbehren, nélkülözni; wir 
entbehren seit langer Zeit 
Ihre Nachrichten, rég nem 
kaptuk tudósitéisait; ich 
kann Ihre Eimessen nicht 
länger entbehren, tovább 
el nem lehetek küldvényei 
nélkül; wir entbehren 
ungern ihre Antwort auf 
unsern Brief, nem szívesen 
nélkülözzük válaszát leve
lünkre.

Entbehrlich, nélkülözhető; 
entbehrliche Kapitalien, 
nélkülözhető tőkék.

Entbinden, fölmenteni; Je
manden einer Sache od. 
von einer Sache entbin
den, valakit valami alól 
fölmenteni; Jemanden ei
ner Verpflichtung entbin
den, valakit kötelezettség 
alól feloldani.

Entblössen. Ich kann mich 
nicht von Geld entblö- 
szen, nem hagyhatom ma
gam pénz nélkül; unser 
Markt ist von Weizen voll
ständig entblösst,piac2?m7i 
teljesen kifogyott a bűzd- |

£n  gros
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b ó l; wir sind von Baum
wolle gänzlich entblösst, 
gyapotunk teljesen elfo
gyott, a mjapóiból egészen 
kifogytunk.

Entdecken, fölfedezni, feltár
n i; dieser Betrug entdeck
te sich bei Eröffnung des 
Bällchens, ezt a csalást a 
csomag felnyitcisakor fedez
ték f e l ; Sie müssen sich 
Ihren Gläubigern entde
cken, hitelezői előtt fel 
kell tárnia helyzetét.

Enteignung, 7U kisajátitéis ; 
zwangweise Enteignung, 
kisojáiitás kényszer útján, 
kényszer-kisiijátítás.

Enteignungserkenntniss, k 
A isajátitási határozat.

Enteignungsrecht, k. kisajá
tító jog, kisajátítás joga.

Enteignungsverfahren, k. 
kisajátítási eljárás.

Enteignungsweríh, h. kisa
játítási éjt ék.

Enterlooper, h. (ha j.) csem
pészhajó.

Entfallen, esni; es entfällt 
eine Dividende von 8 fl. 
per Actie, egg részvényre 
8 frt. osztalék ju t v. esik ; 
die aus der Concursmasse 
entfallende Dividende, a 
csődtömegből járó osztalék; 
das Kapital und die ent
fallenden Zinsen, a tőke 
és az illető kamatok.

Entfärben. Das Tuch ent
färbt sich, a posztó színét 
veszti.

Entfernt. W ir sind weit ent
fernt ihn zu drücken, tá
vol van tőlünk, hogy őt szo- 
7’ítsuk; nicht im Entfern
testen, légtávolabbról sc7n.

Entfernung, n. távolság.
Entfernungsberechnung, n. 

távolság-számítás ( a szer
ződések teljesítésénél).

Entfremden, elidegeníteni; 
sikkasztani.

Entgang, h. fogyaték ; Ent- 
gang des Gewinnes, ha
szon elmaradása.

Entgangener Gewinn, h. el
maradt nyei'eség.

Entgegengehen, elébe 7nen-

Eiitgegengelieu
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n i ; das Unternehmen 
geht einer bessern Zu
kunft entgegen, a vállalat 
szehh jövőnek néz elébe ; a 
védlalatra szebb jövő vár.

I^]ntgegenkommen. W ir su
chen stets den Wünschen 
unserer Geschäftsfreunde 
entgegen zu kommen, 
mindiff igyekszünk üzlet
társaink óhajainak megfe
lelni.

Ihitgegennehmen, fogadni, 
elfogadni; Aufträge entge
gennehmen, megrendelé
seket elfogadni.

Ihitgegensehen , vá rn i, el
várni; indem ich Ihrer 
baldigen Antwort entge
gensehe , midőn mielőbbi 
válaszát várom..  .

Entgegenstehen. Der Aus
lieferung der Waare steht 
nichts entgegen, az áru 
kiadásának semmi sem áll 
Htjában ; entgegenstehen
de Interessen, ellenkező ér
dekek.

Ihitgehen , elveszteni , eles
ni V. elejtetni valamitől; 
dieser Gewinn wird mir 
(Uitgehen, ettől a nyere
ségtől elesem; ettől a nye
reségtől el fogok ejtet- 
n i ; ich möchte Ihnen 
rathen, diese Gelegenheit 
nicht entgehen zu lassen, 
tanácsolnám Önnek, hogy 
ezt az alkalmat ne szalasz- 
sza el.

Ihitgelt, k. kárpótlás; ohne 
Ihitgelt, kárpótlás nélkül, 
jutalom nélkül, ingyen.

Ihdgeltlich, 1) pénzért; 2) 
risszteher m ellett; entgelt- 
liche Verträge, visszterhes 
szerződések.

Knthalten, tartalmazni; 
zwanzig Säcke Javakaffee,
<‘11 thaltend brutto . . .  húsz 
zsák Jáva kávé, nyers sú
lya . . . ;  húsz zsák Jáva 
kávé... nyers tartalommal; 
in dem Preise ist die Pro
vision nicht enthalten, az 
árban a beszerzési dij nincs 
befoglalva; der Name ei- 
iH‘s Commanditisten darf

KiiroBkedclmi szótár. I.

nicht in der Gesellschafts- 
firma enthalten sein, a 
kültag neve a társasági 
czégbe fö l nem vehető; 
sich enihalien,tartózkodni; 
ich kann mich nicht ent
halten, Ihnen zu bemer
ken, nem állhatom meg, 
hogy meg ne jegyezzem.

Entheben, fölmenteni, meg
szabadítani (valami alól) ’, 
Jemanden seiner Garantie 
entheben, valakit kezessége 
alól fölmenteni; ich möch
te Sie gern dieser Mühe 
entheben, szívesen megki- 
mélném ettől a fáradságtól.

Entkräften, érvénytelenite - 
ni ( okiratot).

Entkräftung, n. érvénytele
nítés ; Entkräftung eines 
S chuld schein s, adóslevél 
érvénytelenítése.

Entladen , kirakodni, lera
kodni.

Entladung, n. kirakodás, le
rakodás.

Entlassen, elbocsátani (szol
gálatból) ; wir sehen uns 
genöthigt unsern Commis 
zu entlassen, kénytelenítve 
vagyunk segédünket elbo
csátani.

Entlassung, n. elbocsátás.
\ Entlasten, mentesíteni; be

lieben Sie mich dafür zu 
entlasten, szíveskedjék en
gem mentesíteni, szívesked
jék engem a tartozásból ki
venni ; ich habe Ilire 
Rechnung dafür entlastet, 
számláját azért a tartozás
ból kivettem; számláját 
azért tartozásból törültem.

Entlastung, n. mentesítés; 
tehermentesítés; zu mei
ner Entlastung, tartozá
som törlesztéséül; eigenen 
Wechsel zur Entlastung 
des Ausstellers bezahlen, 
saját váltót a kibocsátó 
mentesítése végett kifizetni; 
Entlastung von Steuern, 
felmentés adó alól.

Entlastungsfond, k. teher
mentesítő pénzalap.

Entlastungszeuge, h. mentő 
tanú.

m

Entledigen (sich), er hat 
sich seines Auftrages ent
ledigt, eljárt 7neg bízásában, 
végrehajtotta megbízását; 
ich habe mich der Sache 
entledigt, megmenekedtem 
ettől a dologtól; megszaba
dultam ettől a dologtól.

Entlehnen, kölcsönözni, köl
csönvenni.

Entlehnung, ». kölcsönvé- 
tel.

Entlohnung, n. díjazás, bér
fizetés, jutalmazás.

Entmündigen, gyámság alá 
helyezni.

Entmündigung, n. gyámság 
alá helyezés.

Entmuthigt, csüggedt; die 
Börse war etwas entmu
thigt, a börze ( tőzsde) kis
sé csüggedt volt, a börze 
némileg lehangolt volt.

Entnahme, n. kivétel, (érték
papírok kivétele ).

Entnehmen, 1) venni, föl
venni, beszerezni; woher 
entnehmen Sie diese 
Waare ? honnan szerzi v. 
veszi ezt az árut í ; el
hat auf seinen Gewinn- 
antheil 100 Gulden im 
voraus entnommen, nye- 
reségi jutalékára 100 fo 
rint előleget vett f e l ;  í2) 
mei'íteni, éideni; wir ent
nehmen einem Briefe aus 
W ien folgende Thatsa- 
chen, egy bécsi levélből 
a következő tényeket vesz- 
szük; wir entnehmen aus 
Ihrem Briefe, dass . . . ,  le
veléből látjuk v. értjük, 
hogy . . . ;  3) intézvényezni; 
ich werde den Betrag 
meiner Sendung auf Sie 
entnehmen, küldeményem 
összegét Önre intézvénye- 
zem.

Entnehmer, h. (v .) kibo
csátó ; Entnehmer eines 
Wechsels, valamely váltó 
kibocsátója.

Entplomben, ( vám)  az ólom- 
zatot leszedni, az ólmot 
levenni.

Entplombirung. n. (vám) 
ólomzárnyitás.



Entrepreneur Entscliädigungsanspr. Entwertliung

Entrepreneur, h. vállalkozó^ 
rendező.

Entrepot, közraktár, köztár
ház, közárútár.

Entrepótscliein, h. köz7'ak- 
tári jegy.

Entreprise, vállalat, terv.
Entrichten, lefizetni, leróni; 

wir haben Ihnen demnach 
alles entrichtet, was wir 
Urnen schuldig waren, e 
szerint mind lefizettük 
önnek, a mivel tartoztunk ; 
wir werden Ihnen unsere 
Schuldigkeit entrichten, 
sobald wir die Nota dar
über erhalten haben, 
juk  róni tartozásunkat, mi
helyt an'ól a, számlát meg
kaptuk.

Entrichtung, n. lefizetés.
Entriren, kezdeményezni, be

lefogni valamibe, vállal
kozni, összeköttetésbe lépni; 
ich gedenke nächtens eine 
Verbindung mit H . zu 
entriren, szándékom H .- 
val összeköttetésbe tépn i; 
eine neue Unternehmung 
entriren, uj vállalatba 
fogni.

Entsagen, lemondani, letenni 
valamiről; einer Forde
rung entsagen, követelés
ből lemondani.

Entschädigen, kártalanítani, 
kárpótolni; ich werde Sie 
wegen des erlittenen Ver
lustes durch neue Auf
träge zu entschädigen su
chen , a szenvedett vesz
teségéit uj megrendelések
kel igyekszem Önt kárpó
tolni.

Entschädigung, n. kártérítés, 
kárpótlás , kártalanítás; 
eine Entschädigung be
anspruchen , kárpótlást 
igényelni; Klage auf Ent
schädigung, káitéritési ke
reset; Entschädigung für 
Unglücksfälle der Eeiseii- 
den, ( az utasoknak fizeten
dő) kártérítés vasúti bal
esetnél; Entschädigung für 
in Verlust gerathenesGut, 
(vu .) kártérítés elveszett 
áruért.

Entschädigungsansprüche , 
kártérítési igények.

Entschädigungsbürge, h. kár
talanítási kezes.

Entschädigungsforderung,«. 
kártalanítási követelés.

Entschädigungspflicht , 7i.
kártérítési kötelezettség.

Entschädigungsrente , n. 
(bizt.) kárpát ló járadék.

Entschädigungssumme , n. 
kárpótló V. kártalanítási 
összeg.

Entscheiden, határozni; die 
Generalversammlung hat 
über diese Anträge zu ent
scheiden, ez indítványok 
felett a közgyűlés hatá
roz ; a közgyűlés feladata 
ezek felett az indítványok 
felett hatáb'ozni ; ich habe 
mich für die 3'Vo Beute 
entschieden, a 3 százalékos 
járadékot választottam; der 
Process ist zu seinen 
Gunsten entschieden wor
den, aper az ö javára dőlt 
e l; das entscheidet, az 
dönt, azon válik ; es wird 
sich entscheiden, majd 
megválik.

Entscheidung, n. határozat, 
döntés; ich muss eine 
Entscheidung trefíen, in 
tézkednem kell; eine Ent
scheidung fällen, Ítéletet 
hozni; határozni.

Entsclüüpfen lassen, elen
gedni, elszalasztani; der 
gegenwärtige Augenblick 
ist ausserordentlich gün
stig zum Verkauf; wir wer
den [uns denselben nicht 
entschlüpfen lassen, a je 
len pillanat rendkivül al
kalmas az eladásra, nem 
fogjuk elszalasztani.

Entschuldbar, menthető; 
entschuldbarer Irrthum, 
menthető tévedés.

Entschuldbarkeit, n. ment- 
hetőség.

Entschuldigen, kimenteni; 
wir bitten Sie uns zu ent
schuldigen, dass wir Sie 
auf unsere Antwort haben 
warten lassen, bocsánatot
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kérünk, hogy válaszunkkal 
várakoztattuk.

Entschuldigungsschreiben ,
k. mentegetődző levél.

Entsiegeln, felbontani ( leve
le t), feltörni (pecsételj.

Entsprechen, megfelelni; die 
Waare muss dem Muster 
entsprechen, az árimak 
meg kell egyeznie a musti'á- 
v a l; der Cours entspricht 
besser der Lage der Bank, 
az árfolyam jobban megfelel 
a bank állásának; die Sen
dung entspricht meinen 
Anforderungen nicht, a 
küldemény nem felel meg 
kívánságaimnak; der Ge
winn entspricht nicht der 
Gefahr, a nyei'eség nem áll 
arányban a koczkázattal.

Entspringen, száimazni; der 
Verlust, der hieraus ent
springt, ist unbedeutend, 
az ebből származó veszteség 
jelentéktelen.

Entstehen , 1) származni,
eredni, keletkezni; es wer
den grosse Verluste dar
aus entstehen, abból nagy 
veszteségek származhatnak; 
die daraus entstehenden 
Kosten, az abból eredő költ
ségek ; die unterwegs ent
standenen Schäden, az út
közben támadt károk; 2) 
( a. m. entgehen); das kann 
m ir nicht entstehen, ettől 
el nem eshetem.

Entstehenden Falls, előfor
duló esetben.

Entwährung, n. elértéktele- 
nülés, értékvesztés, érték
csökkenés ( valamely fizetési 
eszköz pénzértékének meg
szűnése V. csökkenése).

Entwerfen, tervezni, tervet 
készíteni.

Entwerthen, értékteleniteni; 
fast alle Indrustriepapie- 
re sind entwerthet, az 
iparpapirok csaknem mind 
értéküket vesztették v. elér- 
tékteUnültek; entweTÚieies 
Papiergeld, értékét vesztette 
papírpénz, elértéktelemiit 
papírpénz.

Entwertliung, n. értékcsök-



Entw ickeln Epsomsalz E rfo lg

kenés, elértéktelenűlés; ei
ner Entwerthnng unter
liegen, kitéve lenni az ér
tékcsökkenésnek; die Ver
minderung der Einnali- 
men hat eine Entwer- 
tliung der Actien bewirkt, 
a bevételek apadása a rész- 
V ény e k elértéktelenülését
idézte elő v. eredményezte.

Ihitwickeln, kifejteni; seine 
Ansichten entwickeln, né
zeteit k ifejteni; die Sache 
muss sich bald entwi
ckeln, a dolognak csakha
mar tisztába kell jönnie; 
in Baumwolle hat sich 
ein lebhaftes Geschäft ent
wickelt, gyapotban élénk 
üzlet fejlődött ki.

Entwickelt, fe jle tt; hoch 
entwickelte Indrustrie, 
magas fokra fejlett ipa r; 
magas fokú ipar.

Entwurf, h. tervezet, vázlat; 
wir senden Ihnen hier 
inliegend den Entwurf 
eines Vergleichs, mellé
kelve küldjük az egyesség 
vázlatát V. tervezetét.

Ihitziehen, elvonni, megvon
ni, megtagadni; eine Con- 
cession entziehen, enge
délyt visszavonni; Gold 
dem Umlaufe entziehen, 
aranyat a forgalomból ki
vonni; die Börsenoperatio- 
iien entziehen dem Han
del bedeutende Kapita
lien, a börzemüveletek a 
kereskedelemtől jelentékeny 
tőkét vonnak e l ; ich wer
de ihm mein Vertrauen 
nicht entziehen, nem vo
nom meg tőle bizalmamat; 
das entzieht sich der Be
rechnung, ez ki nem szá- 
mi tható.

Entzündbare Waare , ent- 
z i m dl iche W  aar e, gyú
lékony áru.

Env(doppe, n. boríték; die 
l'lnveloppe des Pakets war 
IX^schädigt, a csomag borí
téka meg volt sértve.

Eli vogue (árukról), kapós, 
keresett, divatos.

Eplieincre Artikel, napig

való áruk, divatáruk, rö 
vid keletű áruk.

Epsomsalz, k. ángolsó.
Equipage, n. 1) fogat, kül. 

diszfogat; 2) hajólegénység.
Equipiren, fölszerelni.
Erachten, gondolni, ta rtani; 

im Falle Sie es für noth- 
wendig erachten, abban 
az esetben, ha szükségesnek 
ta rtja ; Sie werden leicht 
erachten, welchen E in 
druck die Nachricht bei 
uns hervorgebracht hat, 
könnyen képzelheti v. köny- 
nyen megértheti, minő ha
tást idézett elő ez a hir ná- 

i lünk,
\ Erachten, k. vélemény, né

zet ; meines Erachtens ist 
ein grosser Unterschied 
zwischen beiden Stofi'en, 
véleményem szerint a két 
kelme közt nagy a kiilönb- 
ség.

Erbe, h. örökös; k. örökség.
Erbgemeinschaft, n. öröklési 

\ közösség.
i Erbieten (sich), ajánlkozíii;
I wir erbieten uns zu allen 

Gegendiensten, bárminő 
viszonszolgálatra készen á l
lunk ; bárminő viszonszol- 
gálatokra készséggel ajánl
kozunk.

Erbitten, kérni, kikérni; w ir 
erbitten uns eine mög
lichst prompte Antwort, 
lehető gyors választ ké
rünk ; sich Auskunft über 

! Jemanden erbitten, vala- 
I kiről értesítést kérni.
I Erblasser, h. örökhagyó.
Erborgen, kölcsönvenni; er 

handelt nur mit erborg
tem Gelde, csak kölcsön
vett pénzzel kereskedik.

Erbötig, kész (valamire);  w ir 
sind hierzu erbötig, készek 
vagyunk erre.

Erbpercentualgebühr, n. 
öröklési százalék, hagya
téki százalék.

Erbschaft, n. örökség; eine 
Erbschaft thun, örökséget 
nyerni, örökölni.

Erbse, n. borsó. [adó.
Erb Steuer, n. örökösödési
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Erbswurst, n. borsótöltelékű 
hurka.

Erdapfel, h. burgonya, 
krumpli.

Erdäpfelsago , h. burgonya- 
szágó.

Erdbeere, n. szamócza.
Erdflachs, h. földien, asbeszt, 

kőlen.
Erdharz, Erdpech, k. föld i 

gyanta, földszurok, hegyi 
kátrány, aszfalt.

Erdichtet, költött; erdich
tete Forderung, költött kö
vetelés.

Erdmandel, Erdnuss, w./öí- 
di mogyoró, halmány.

Erdöl, k. földi olaj.
Erdpech, k. fö ld i szurok.
Erdwachs, k. földviasz.
Ereigniss, k. esemény; kül. 

elemi csapás.
Erfahren, 1) megtudni; wir 

haben auf telegraphi
schem Wege erfahren, táv- 
irati uton tudtuk meg ; 2) 
tapasztalni; einen Verlust 
erfahren, veszteséget szen
vedni.

Erfahren, tapasztalt, já rtas; 
in den Geschäften erfah
ren sein, az üzletekben já r 
tasnak lenni.

Erfahrenheit, n. tapasztalat, 
tapasztaltság, jártasság; 
er besitzt eine grosze Er
fahrenheit im Bankge
schäfte, nagy jártassága 
van a banküzletben.

Erfahrung, n. tapasztalat; 
vieljährige Erfahrung, 
hosszas (sok évi) tapaszta
lat; in Erfahrung bringen, 
megtudni valamit; wir 
haben in Erfahrung ge
bracht, dass . . . ,  tudomá
sunkig ju to t t , hogy . . . ;  
tudomást szereztünk arról, 
hogy . . .

'Erűndeii, kitalálni, kieszelni, 
feltalálni.

Erfinder, h. feltaláló.
Erfindung, n. találmány.
Erfindungsgabe, n. találé

konyság.
Erfindungspatent, k. ta lá l

mányi szabadalom.
Erfolg, h. foganat, eredmény,
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Erfolgen Erfordernisansweis Ergeben

siker; ich werde Sie von 
dem Erfolge in Kenntnis» 
setzen, az eredmenij felől 
tudósítani fo<fom Ö nt; m it 
wenigem Erfolge, kevés si
kerrel ; Erfolg der Ernte, 
az aratás eredménye ; die
ses Unternehmen hat gu
ten Erfolg gehabt, e válla
latnak jó  sikere volt.

Erfolgen, következni; die 
Antwort ist noch nicht 
erfolgt, a válasz még nem 
jött meg; die Versendung 
wird un ver weilt erfolgen, 
az elküldés késedelem nél
kül íneglesz; was wird 
daraus erfolgen ? mi lesz 
abból ? [utalványozás.

Erfolglassung , n. kiutalás^
Erfolglassungsbescheid, h. 

kiutaló határozat.
Erfolglassungsclausel, k. fe l

oldó záradék, kiutaló zára
dék.

Erfolglos, eredménytelen; er
folglose Unternehmung, 
sikertelen vállalat; alle 
unsere Bemüliungen wa
ren erfolglos, minden fá 
radozásunk eredmény v. 
siker nélkül maradt.

Erfolgrechnung, n. ered- i 
ményszámitás. i

Erfolgreich, sikeres; sikerrel. !
Erforderlich, szükséges ; das 

Erforderliche m it einem 
Wechsel besorgen, a szük
ségesről váltóval gondos
kodni; einen Wechsel 
mit dem Erforderlichen 
versehen, váltót a szüksé
ges kellékekkel ellá tn i; 
erforderlichen Falls, szük
ség esetén v. esetére; íq\\ 
bitte Sie alle erforderli
chen Schritte zu thun, ké
rem a szükséges lépéseket 
megtenni.

Erforderniss, n. szükséglet, 
kellék; nach Erforderniss 
der Umstände, a körülmé
nyekhez képest; a mint a 
körülmények kívánják v. 
követelik; die wesentli
chen Erfordernisse eines 
Wechsels, a váltó lényeges 
kellékei.

Erfordernissausweis,/i. S2ü/c- 
ségletkimutatás.

Erfreuen (sich), örvendeni; 
der Artikel erfreut sich ei
ner befriedigenden Nach
frage, ez a czikk szép keUn- 
döséggel dicsekedhetik ; er
freuen Sie mich mit Ih 
ren Aufträgen, örvendez
tessen meg megrendelései
vel ; ich bin darüber sehr 
erfreut, nagyon örvendek 
neki.

Erfreulich, örvendetes; es 
zeigte sich erfreuliche 
Kauflust, Örvendetes vásár
lási kedv mutatkozott.

Erfüllen, teljesíteni; seine 
Verbindlichkeiten erfül
len, kötelezettségeit teljesí
teni, kötelezettségeinek ele
get tenni.

Erfüllung, n, teljesítés; in 
Erfüllung gehen, teljesed
n i;  Zahlung zur Erfül
lung, kiegészítő fizetés; er 
ist säumig in der Erfül
lung seiner Verbindlich
keiten, kötelezettségeinek 
teljesítésében késedelmes; 
zur Erfüllung meiner Sen
dung vom 10-ten dieses 
empfangen Sie heute nach
träglich . . . f .  hó 10-ki 
küldeményem kiegészítésénI 
utólag kap Ön ma . . .

Erfüllungseid, k. póteskü.
Erfüllungsfrist, n. teljesítési 

határidő.
Erfüllungsort, h. teljesítési 

hely.
Erfüílungstag, h. teljesítési 

nap. [idő.
Erfüllungszeit, n. teljesítési
Ergänzen, kiegészíteni; cías 

Fehlende ergänzen, pótol
ni ; um die Eechnung zu 
ergänzen, a számla kiegé
szítéséül ; wir ersuchen 
Sie das Fehlende^ zu ev- 
gänzen, f elhívjuk Önt, hogy 
a hiányt pótolja.

Ergänzend, kiegészítő; er
gänzender Auftrag, pót
rendelés, pótmegbizás ; er
gänzende Bestimmung 
(eines Vertrags), pótintéz
kedés.
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Ergänzung, n. kiegészítés; 
Ergänzung des Kredits,. 
póthitel.

Ergänzungsbillet, k. (vu .) 
pótjegy, pótló jegy.

Ergänzungseid, k. póteskü, 
(juramentum suppleto- 
rium ).

Ergänzungskauf, h. utcinvéi- 
sáirlás.

Ergänzungskredit, h. póthi
tel, l. Nachtragskredifc.

Ergänzungsquote, n. kiegé
szítő hányad.

Ergänzungsstück, k. pótlék, 
ráadás.

Ergänzungstaxe, n. kiegészí
tő díj, pótdíj.

Ergänzungsverfahreu, k. 
póteljárás.

Ergänzungs W e c h s e l,  h. 
egyenlegváltó ; kiegyenlítő 
váltó.

Ergeben, mutatni, kitenni; 
die Sendung hat einen 
Verlust ergeben, a kül
demény veszteséget muta
tott V. eredményezett; die 
Bilanz ergiebt eine Ver
mehrung des Baarbestan- 
des, a mérleg a készpénz- 
készlet szaporodását mutat
ja ; 100 Pfund Troyge wicht 
ergiebt 37%32 kg., 100 fon t 
troysuly 37‘32 kgot tesz; 
wenn sich Mängel erge
ben , ha hiányok mutat
koznak ; sollte es sich er
geben , dass . . . ,  ha úgy 
esnék, hogy. . .  ; ha meges
nék, hogy . . . ;  es hat sich 
eine Preiserhöhung erge
ben, áremelkedés mutatko
zott ; es ergiebt sich liier- 
aus, dass . . . ,  ebből követ
kezik, hogy . . ebből foly, 
hogy. . . ;  aus unserer Cor- 
respondenz ergiebt sich, 
levelezésünkből kitűnik; es 
hat sich ergeben, dass..., 
kisült, hogy. . . ;  er hat 
sich ganz diesem Ge
schäftszweig ergeben, tel
jesen erre az üzletágra 
adta magát.

Ergeben. Ergebenster Die
ner, alázatos szolgája, kész 
köteles szolgája; ich bittó



Ergebenheit Erhalten Erhebung

Sie ergebenst, k é re m  a lá 
z a t ta l,  a lá za tos a n , v . t is z 
te le tte l ; ich mache Ihnen 
die ergebene Anzeige, tisz- 
te le t te l  je le n te m  , tu d a to m  
V. é rte s íte m  ; ich beziehe 
mich auf mein Erge
benstes mit letzter Post, 
h iv a tk o z o m  t is z te le tte l le g -  
u töb h  k ü ld ö t t  le v e le m re .

Ih'gebenheit. Ich verharre 
mit E'gebenheit, t is z te le t 
te l m a r a d o k ; genehmigen 
Sie die Versicherung mei
ner Ergebenheit, fo c fa d ja  
tis z te le te m  k ife je zés é t.

Prgebniss, k. f o g a n a t ,  e re d 
m é n y  ; wir werden Ihnen 
seiner Zeit das Ergebniss 
anzeigen, a n n a k  id e jé n  tu -  
d a tn i f o g ju k  Ö n n e l az e red 
m é n y t ; das Ergebniss des 
Verkaufs hat unsere Er
wartung übertroöen, az  
elad ás e re d m én y e  fe lü lh a -  
Ia d ta  vá ra k ozá s^ in k a t.

l’hgehen, 1 ) j á r n i ;  trachten 
Sie, dass es uns nicht er
gehe, wie das letzte Mal, 
g on d o s k o d jé k , h o g y  ú g y  ne  
j á r j u n k  , m it  a, m ú l t k o r ; 
es ergeht an Sie meine 
inständige Bitte, a zz a l a  
sH ves k é re le m m e l já r u lo k  
Ö n h ö z ; 2) ergehen lassen, 
k ib o cs á ta n i, k i a d n i ; eine 
Aufforderung an die Gläu
biger ergehen lassen, a  
h ite le zők h öz  fe lh iv á s t  in té z 
n i ;  d ie  Begierungliat eine 
Verordnung ergehen lass
en, a  k o rm á n y  re n d e le te t  
a d o tt V. b o cs á to tt k i ;  3) 
(ánen Verlust über sich 
(íTgehen lassen, veszteséget 
e l t ű r n i ,  e l szén v e d n i.

K i-geizen, ö s sze zsu go rga tn i.
Krgiebig, sikeres, bötermc; 

jövedelmező; ergiebige 
Killte, gazdag, hÖ aratás; 
la'giebiges Unternehmen, 
jövedelmező v. nyereséges 
vállalat; díis K om  ist er- 
gic'big, a rozs j ó l  fizet.

Krgreifen, r a g a d n i,  m e g ra 
g a d n i ; wir ergreifen mit 
Ví'rgnügen die Gelegen- 
lieii, ö rö m m e l 7 'agad juk

m eg  a z  a lk a lm a t ; ein plötz
licher Schrecken hat die 
Börse ergriffen, h ir te le n  
r é m ü le t  le p te  m eg  a b ö r 
z é t ( t ő z s d é t ) ;  diese Pa
piere sind von der Be
wegung nicht ergriffen 
worden, ezeket a  p a p u o -  
k a t az a r a m la t  n em  é r in 
te tte  ; Sie werden uns nö- 
thigen Zwangsmaassre
geln gegen Sie zu ergrei
fen , o ly  h e lyze tbe  h oz , 
h o g y  k én y te le n ek  le s zü n k  
Ö n  e l le n  kényszereszközök 
höz n y ú l n i ;  k én yszereszkö
zök  h a s zn á lá sá ra  fo g  ben 
n ü n k e t  k é n y s z e r itn n i.

Erhalten, k a p n i,  v e n n i; (sich) 
t a r ta n i  m a g á t; Brief erhal
ten, le v e le t  v e n n i v . k a p n i ; 
ich habe davon Muster 
zugesendet erhalten, eb b ő l 
m u s trá k a t k a p ta m  bek ilJd - 
ve; der Artikel ist zu die
sem Preise nicht zu erhal
ten, a  c z ik k  ezen az á r o n  
n e m  k a p h a tó ; erhalten, 
( n y u g tá k o n )  fe lv e t te m ; die 
Preise erhaíten sich, az  
á ra k  ta r t já k  m a g o k a t ; die 
Waare ist nicht gut erhal
ten, a z  á r u  n e m  m a ra d t  
épségben  v .  az á ru  nem  ép ;  
das Gerücht erhält sich, 
a h í r  t a r t ja  m a g á t.

Erhältlich, k a p h a tó ; Java 
Cafí'ee ist á . .. Gulden er
hältlich, j á v a k á v é . . .  f o 
r in t já v a l  k a p h a tó .

Erhaltung, n . fe n n ta r tá s ; zur 
Erhaltung des Kegresses 
gegen den Vormann, 
h o g y  a  v is szk e rese ti j o g o t  
az e lő z ő  e l le n  f e n n t a r t 
s u k ; über die Erhaltung 
seiner Kechte wachen, j o 
g a i  f e n n ta r tá s a  f e le t t  ő r 
k ö d n i ; die Erhalking die
ser Preise hängt wesent
lich von der Menge der 
Zufuhren ab, az ú j  b eh oza 
ta l  m e n n y is é g é tő l fü g g  f ő -  
kép , h o g y  ezek az á r a k  
m e g m a ra d ja n a k  ; die we
nigen Aufträge, welche 
eingehen, reichen kaum 
zur Erhaltung unserer
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Arbeiter hin, a cseké ly  
sz á m m a l beé rkező  m e g re n 
de lések  a l ig  e le ge n d ő k  a  
7nunkások ta7‘tá sá ra .

Erhaltungskosten, f e n n t a r 
tá s  k ö lt s é g e i , fe n n ta r tá s i  
k ö ltség ,

E rhaltungsmittel, k. f e n n ia t '-  
tá s i eszköz.

Erhandeln , a lk u d n i , v e n 
n i ,  s z e r e z n i ; die Partie 
wurde zu 120 fl. erhandelt, 
a  cso m ó t 120 fo 7 'in tra  a l 
k u d tá k  k i ; B. hat sich 
schon ein ansehnliches 
Vermögen erhandelt, B. 
m á r  te tem es v a g y o n t  szer
z e tt 77iagának (keresk ed és 
s e l ) .

Erhärten (a .7 n . bekräftigen), 
m e g e r ő s íte n i ;  mit einem 
Eide erhärten, esküve l e r ő 
s í te n i.

Erheben, fö lv e n n i ,  b e s z e d n i; 
eine Summe Geldes erhe
ben, p é n z  összeget fe lv e n n i  
V. b e s z e d n i;  im Voraus er
heben, elŐ7'e f e l v e n n i ; An
sprüche erheben, ig é n y e 
k e t tá m a s z ta n i ; Protest 
erheben , ó v a t o ln i , óvá s t 
te n n i ,  t i l t a k o z n i ; sich er
heben, e m e lk e d n i, fö le m e l
k e d n i ; der Cours hat sich 
erhoben, az á r fo ly a m  e m e l
ked ett.

Erhebl ich, je le n té k e n y , te te 
mes ; ein erhebliches Stei
gen hat stattgefunden, jc- 
ie n té k e n y  em elkedés á l lo t t  
be.

Erheblichkeit, n . n y o m ó s - 
ság, f o n to s s á g ; das Stei
gen ist von keiner Er
heblichkeit, az em elkedés
n e k  n in c s  sem m i j e le n t ő 
sége.

Erhebung, n . 1) ( á r u  v .  
p é n z )  f ö lv é t e le ;  ich habe 
ihn mit der Erhebung 
dieser Summe beauftragt, 
m e g b iz ta m  ez összeg f e lv é 
te lé v e l ;  die Erhebung der 
Steuern, az a d ók  b e h a jtá 
sa ;  2) n y om ozá s , k u ta tá s ;  
Erhebungen pflegen, v iz s 
g á la to k a t  t e n n i ; über et
was Erhebungen anstel-
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len, valami ügyben nyomo
zásokat indítani; 3) Erhe
bung einer Klage, panasz- 
tétel  ̂ keresetinditás.

Erhebungsbericht, h. nyo
mozó jelentés^ vizsgálati je 
lentés. [pénznem.

Erhebungsmünze, n. fizetési
Erhebungsprotocoll, k. vizs

gálati jegyzőkönyv.
Erheischen, kívánni, köve

te ln i; wenn es Ihr Vor
theil erheischt, ha érdeke 
követeli; das ist eine ver
wickelte Angelegenheit, 
und erheischt grosse Um
sicht, ez bonyolódott ügy, 
és nagy óvatosságot igé
nyel.

Erhöhen, fölem elni; das Ka
pital einer Bank erhöhen, 
a bank tőkéjét fölem eln i; 
die Beträge eines Conto’s 
in unlauterer Absicht er
höhen, a számla összegeit 
jogellenes szándékkal ma
gasabbra tenni; die Aus
fuhr hat sich um eine 
Million erhöht, a kivitel 
egy millióval emelkedett; 
einige Indrustrien ver
langen einen erhöhten 
Schutz, néhány iparág fo 
kozottabb védelmet követel.

Erhöhung, n. emelés; Erhö
hung des Preises, áreme
lés ; áremelkedés; eine Er
höhung erfahren, emel
kedni ; die Indrustriepa- 
piere zeigen eine merkli
che Erhöhung gegen ihre 
vorigen Course, az iparpa- 
pirok az előbbi árfolyam
hoz képest észrevehető emel
kedést mutatnak.

Erholen (sich) 1) er kann 
sich nicht wieder erholen, 
nem szedheti fö l magát; 
sich von einem Verluste 
erholen, veszteségét kihe
verni ; die W olle erholt 
sich, a gyapjú ára emel
kedik ; 2) sich auf Jemand 
für etwas erholen, magát 
valakin valamiért kárpó
tolni ; für die auf Sie ge
zogenen 500 Gulden kön
nen Sie sich sofort durch

einen Rückwechsel auf 
mich erholen, az Önre in- 
tézvényezett 500 forintért 
reám szóló visszváltó által 
rögtön szerezhet magának 
fedezetet ; ich werde mich 
auf Sie erholen, intézvé- 
nyezni fogok Önre; 3) 
sich bei Jemandem Raths 
erholen, tanácsot kérni va
lakitől.

Erinnern. Jemand an die 
Abtragung einer Schuld 
erinnern, valakit adóssága 
kifizetésére inteni v. figyel
meztetni ; ich habe gegen 
die Qualität der Waare 
nichts zu erinnern, sem
mi kifogásom sincs az áru 
minősége ellen; ich wollte 
nur noch das erinnern, 
még csak azt akartam meg
említeni; ich kann mich 
der Sache nicht erinnern, 
nem tudok a dologra emlé
kezni ; a dolog nem ju t  
eszembe.

Erinnerung, n. 1) emlékezés, 
emlékeztetés; megemléke
zés ; in Erinnerung brin
gen , emlékeztetni, figyel
meztetni; es ist Ihnen ver- 
muthlich aus der Erinne
rung gekommen , valószí
nűleg kiment eszéből; való
színűleg elfelejtette; 2) ki
fogás ; Erinnerungen er
heben, kifogásokat tenni, 
észrevételeket tenni.

Erinnerungsbrief, h. Erin
nerungsschreiben, k. intő
levél, figyelmeztető levél.

Erkannt sein für etwas, el
ismerve lenn i; javára írva 
U nn i; wollen Sie mich 
für diesen Betrag erken
nen od. erkennen lassen, 
szíveskedjék ezt az összeget 
javamra írn i v. Íratni ; er 
ist bei uns mit diesem 
Betrag erkannt, ez az ösz- 
szeg nálunk javára van 
írva.

'Erkanien, megvásárolni,meg
venni ; eine Erfahrung 
theuer erkaufen, tapasz
talatot drágán megfizetni
V. szerezni.

Erkaufsparticulare, k. be
szerzési számla.

Erkaufspreis, h. beszerzési ár.
Erkennen, ismerni, megis

merni ; Jemand für einen 
Betrag erkennen, egy ösz- 
szeget valaki javára ír n i ; 
ich habe Sie mit 100 Gul
den erkannt, 100 forintot 
javára írtam ; etwas mit 
Dank erkennen, valamit 
köszönettel fogadni; es 
giebt sich ein wenig Leben 
im Handel zu erkennen, 
a kereskedelemben egy kis 
élet mutatkozik; das Han
delsgericht erkennt in al
len Handelssachen, a ke
reskedelmi törvényszék bí
ráskodik minden kereske
delmi ügyben.

Erkenntlich, lekötelezett, há
lára kötelezett; wir sind 
Ihnen für Ihre Geneigt
heit sehr erkenntlich, le 
vagyunk kötelezve szíves-

Erkenntniss, n. Ítélet; recht
liche Erkenntniss, biréű 
Ítélet.

Erkennungsblei, k. hiteles 
ólompecsét, ismertető ólom.

Erklären, jelenteni, nyilvá
nítani ; nyilatkozni; w ir 
erklären uns bereit Ihnen 
diesen Nachlass zu bewil
ligen, kijelentjük , ^fiogy 
hajlandók vagyunk Önnek 
ezt az árleengedést megad
ni.

Erklärung, n. nyilatkozat; 
bindende Erklärung, kö
telező nijilatkozat; eine 
Erklärung über etwas ab
geben, nyilatkozni valami 
fe lő l; das findet seine Er
klärung in . . magyará
zatát találja abban, hogy...; 
einer Erklärung von Ih 
nen entgegensehend, az 
Ön nyilatkozatát várva.

Erklärungsschein, h. (vám) 
bevalló jegyzék.

Erklärungszeit, n. (b r.) nyi- 
latkozdsi idő (melyet ai 
börzén rendesen haranggal 
jelölnek s mely után az 
ü g y letkötésre vona tkozá

118



Erkundigen Erlassen Erle iden

nyilatkozat érvénytelen; 
némely helyen a szállítási 
ügyleteknél az ultimo a 
nyilatkozási idő).

Erkundigen (sich), tudako
zódni ; wegen des Näheren 
belieben Sie sich bei 
Herrn N. zu erkundigen, 
a részletekre v. a többiekre 
nézve szíveskedjék N . úr
nál tudakozódni.

Erkundigung, n. tudakozó
dás; Erkundigungen ein
ziehen, tudomást szerezni^ 
értesítést szerezni, tudósí
tásokat beszerezni; nach 
eingezogenen Erkundi
gungen vernehmen wir, 
az eszközölt tudakozódá
sokból értesülünk.

Erkundigungsbureau, k. ér
tesítő hivatal.

Erkundigungspflicht, n. tu- 
dakozási kötelezettség.

Erkundigungsschreiben , k. 
tudakozódó levél.

Erlag, h. (b r.) lefizetés, le
tétel.

Ihlagserklärung, n. letéti 
nyilatkozat.

Erlagsschein, h. Erlagszet- 
tel, h. letéti jegy, lefizetési
jm h

Erlagstag, k. letét napja.
Jh'langen, kapni, e lérn i; et

was mit schwerer Mühe 
erlangen , nagy bajjal 
ju tn i valamihez; der Ar
tikel ist zu diesem 
Preise schwer zu erlan
gen, ezen az áron az árú- 
czikk nehezen kapható; 
wir sind überzeugt, dass 
wir keinen höheren Preis 
ei'langen konnten, meg 
vagyunk győződve, hogy 
nagyobb ár nem volt elér
hető ; wir hoffen, dass Sie 
für Ihren Verlust einige 
Entschädigung erlangen, 
reméljük, hogy vesztesé
géért némi kárpótlást fog 
nyerni.

I'hlungt, elért; die erlangten 
l ’roise, elért árak.

l'-rlass, h. 1) elengedés; Er
lass einer Schuld, adósság 
elengedése, tartozás elen

gedése; 2) (a. m. erlassener 
Befehl) rendelet; hoher 
Erlass, felsőbb rendelet; 
3) (v . ) lemondás; die EXoxi.- 
sel «ohne Kosten» gilt als 
Erlass des Protestes, e zá
radék : nköltség nélküU
óvásról való lemondásul te
kintendő.

Erlassen, 1) adni, eladni; 
ich kann Ihnen die Waare 
zu zehn Gulden erlassen, 
az árút 10 forintért adha
tom Önnek; 2) elengedni, 
leengedni ; an diesem Prei
se kann ich nichts erlas
sen, ebből az árból semmit 
sem engedhetek ; ich habe 
ihm die Hälfte meiner 
Forderung erlassen, köve
telésemnek felét elengedtem 
neki; 3) kibocsátani; die 
Behörde hat eine neue 
Verordnung erlassen, a 
hatóság új rendeletet bo
csátott ki.

Erlauben, engedni, megen
gedni ; ich erlaube mir Sie 
zu bitten, legyen szabad 
Önt kérnem; bátorkodom 
Önt kérn i; die Einfuhr 
dieses Artikels ist nicht 
erlaubt, ennek a czlkknek 
a behozatala nincs megen
gedve ; erlaubter Gewinn, 
megengedett nyereség (e l
lentéte : tiltott nyereség)  ; 
unsere Verbindlichkeiten 
erlauben uns jetzt nicht. 
Ihnen diesen Vorschuss 
zu leisten, kötelezettsé
geink _ nem engedik meg, 
hogy Önnek ezt az előleget 
megadjuk.

Erlaubniss, n. engedelem, 
engedély; Ihrer Erlaub
niss gemäss habe ich auf 
Herrn N, gezogen, engedé
lyéhez képest N. Úrra in- 
tézvényeztem; obrigkeit
liche Erlaubniss, hatósági 
engedély; mit Ihrer E r
laubniss, engedelmével.

Erlaubnissschein, h. e n g e -  
d é ly je g y  ( á r ú  b eh oza ta lá ra  
V. k iv i t e lé r e ) .

Erläuterung, n. felvilágosí
tás, magyarázat; die trau-
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rigen Erläuterungen, wel
che Sie uns über diese 
Angelegenheit geben, sind 
wenig ermuthigend, a szo
morú felvilágosítások, me
lyeket Ön e tárgyról ad, 
kevéssé biztatók.

Erledigen, elintézni; wenn 
Sie mir nicht antworten, 
werde ich die Sache für 
erledigt ansehen, ha nem 
válaszol, az ügyet elinté- 
zettnek tekintem; seine 
Ccrrespondenz erledigen, 
levelezéseit elintézni.

Erledigung, w. 1) elintézés; 
ich danke Ihnen für die 
schnelle Erledigung die
ser Angelegenheit, köszö
nöm Önnek, hogy ez ügyet 
gyorsan elintézte; dies 
zur Erledigung Ihrer An
frage, ennyit kérdése elin
tézéséül ; 2) üresedés; die 
Erledigung einer Stelle 
auf Ihrem Comptoir gibt 
mir Veranlassung mich an 
Sie zu wenden, az Ön iro
dájában beállott helyürese
dés V. állomásüresedés in 
dít engem arra, hogy Ön
höz forduljak.

Erledigungsentwurf, h. elin
tézési terv.

Erlegen , letenni; erlegen 
die Caution, a biztosítékot 
v. óvadékot letenni v. lefi
zetni.

Erleichterung, n. megköny- 
nyítés; ich werde Ihnen 
gern jede mögliche Er
leichterung gewähren, szí
vesen megadok Önnek min
den lehető kedvezményt v. 
megkönnyítést; Erleichte
rungen des Absatzes, a ke- 
lendőség megkönnyítése.

Erleiden, szenvedni; unsere 
Preise haben einige Aen- 
derungen erlitten, áraink 
némileg változtak; die Ei- 
genthümer haben einen 
beträchtlichen Schaden 
erlitten, a tulajdonosok je 
lentékeny kárt szenvedtek; 
a tulajdonosok jelentéke
nyen károsodtak; diese 
Angelegenheit erleidet
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keinen Verzug, ez az ügy 
nem tűr halasztást.

Erleiirinde, n. égei'fakéreg.
Erlös, h. bevétel, kid. 'pénz

bevétel (eladott á rukért); 
den reinen Erlös belieben 
Sie für meine Reclmung 
an die Herren N. zu über- 
maclien, a tiszta bevételt 
szíveskedjék számlámra N . 
úrhoz juttatni.

Erlöschen, megszűnni; die 
Firma erlischt, a ezég 
megszűnik; der Vertrag 
erlischt, a szerződés hatá
lyát veszti; unser Ueber- 
einkommen ist als erlo
schen zu hetrsiGliten,egyez
ségünk megsemmisültnek v. 
megszűntnek tekintendő; 
das Gesetz ist erloschen, 
a törvény eltöröltetett.

Erlöschungsclausei, n. tör
lési záradék.

Ermächtigen, felhatalmázni; 
dazu bin ich nicht er
mächtigt, erre nincs fe l
hatalmazásom.

Ermächtigung, n. meghatal
mazás; Jemandem Er
mächtigung ertheilen, va- 
lakit felhatabnazni.

Ermahnen, inteni^ nógatni; 
gerichtlich ermahnen, bi- 
róilag meginteni.

Ermangeln. Ich werde nicht 
ermangeln, el nein mulasz
tom ; es ermangelt m ir an 
Geld, nincs pénzem, pénz 
Mával vagyok,

Ermangelung, 71. hiány; in 
Ermangelung an Nach
richten, hírek v. értesíté
sek hiányában; in Erman
gelung ihrer Berichte ha
ben wir die Actien ver
kauft, tudósítását nem re
vén, eladtidi a részvénye
ket.

Ermässigen, mérsékelni; er- 
mässigen Sie die Spesen 
möglichst, mérsékelje le
hetőleg a költséget; er
mässigen den Preis , az 
árt leszállítani v. lejebb 
szállítani; ermässigter 
Preis, mérsékelt ár, leszál
lított ár.

Ermässigung , n. rnérséklés, 
leszállítás; Ermässigung 
des Preises, árleszállítás, 
ármérséklés; bei Abnah
me grösserer Partien tritt 
eine Ermässigung desPrei- 
ses ein, nagyobb mennyi
ség vásái'lásánál mérsékelt 
ár áll he v. mérsékelt ár- 
7iak van helye v. mérsékelt 
ár adatik.

Ermessen, elgondolni, meg- 
ité ln i; sie werden leicht 
ermessen , könnyen meg
értheti V. gondolhatja; Sie 
werden die Grösse meiner 
Verantwortlichkeit e r
messen, felelősségein nagy
ságát megitéliieti; Sie mö
gen daruaus ermessen, wie 
sehr ..., éhből megítélheti, 
mennyii'e . . .

Ermessen, k. ítélet, véle
mény, b eleit ás; nach mei
nem Ermessen, vélemé
nyem szei'int; ich stelle 
dies in Ihr Ermessen, be
látására hízom; richterli
ches Ermessen, bírói be
látás ; freies Ermessen, 
szabad helcitás.

Ermesslich, gondolható.
Ermitteln, kideríteni, kinyo

mozni, kipuhatohii; den 
Gewinn od.,Verlust ermit
teln, a nyereséget v. vesz
teséget kideríteni.

Ermittelt, (adó) kinyomo
zott.

Ermittelung , n. kutatás ; 
kiderítés; Ermittelungen 
anstellen, kutatásokat esz
közölni ; nach erfolgter 
Ermittelung des Gewinns, 
a nyereség kiderítése után.

Ermittelungsperiode, ( adó) 
kiszámítási időszak.

Ermöglichen, lehetővé tenni, 
lehetősíteni, módját ejteni 
valaminek; suchen Sie es 
zu ermöglichen, dass..., 
igyekezzék módját ejteni 
annak, hogy . . .

Ermuthigend, biztató ; die 
Berichte sind wenig er
muthigend, a hirek nem 
igen biztatók.

Erneuern, m egújítani; wir
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beehren uns, das Aner
bieten unserer Dienste zu 
erneuern, van szerencsénk 
szolgálatunk felaj á n l iisát 
megújítani; van szeren
csénk L nnek szolgálatun
kat újból felajánlani.

Erneuerung, n. (b izt.) meg
újítás,

Erneuerungsfoiid, h. meg
újítási alap.

Ernst, h. lm Ernst, komo
lyan ; ich fordere Sie al
len Ernstes zur Zahlung 
au f, egész komolysággal 
felhivom ()nt fizetésre; eine 
Sache mit allem Ernste 
betreiben, komolyan utána 
látni valaminek ; erfüllen 
Sie unsere Bitte nicht, so 
sehen wir uns genöthigt 
ernste Maassregeln zu er
greifen , ha nem teljesíti 
kérésünket, kénytelenek le
szünk komoly eszközökhöz 
riyúlni.

E rn te , n. aratás; aratás 
ideje; nach der Ernte, 
aratéis után.

Ernteausfall, h. aratéis ered
ménye, termés.

Ernteaussicht, n. aratási ki
látás.

Erntebericht, h. aratási tu
dósítás.

Ernteertrag, h. aratás ered
ménye.

Eröffnen, 1) n y itn i; einen 
Credit eröffnen, hitelt 
n y itn i; ein Geschäft er
öffnen, üzletet állítani v. 
n y itn i; eine Correspon- 
denz eröffnen, levelezést 
inegindítani, kezdeni; Ver
bindungen eröffnen, össze
köttetéseket létrehozni, lé
tesíteni ; den Concurs er
öffnen, csődöt ny itn i; die 
Börse eröffnete in guter 
Haltung, a börze (tőzsde) 
jó  hangulattal kezdődött; 
a börze kezdetén a hangulat 
jó  vo lt; es eröffnet sich 
eine gute Aussicht, jó  ki
látás mutatkozik ; 2) (a. m. 
mittheilen) közölni, tudat
ni ; ich habe Ihnen zu 
eröffnen, azt kell Önnel
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tu d a tn o m , é rtés é re  k e ll  a d 
n o m .

I’]rüfí'nung , ti. m e g n y itá s ; 
fe lb o n tá s ;  Eröffnung des 
Betriebes, ü z le t  í t ie g n y i-  
td s a ;  Eröffnungen ma
chen, k öz léseket te n n i ;  Er
öffnung einer Bechnung, 
s z á m la n y itá s ; Eröffnung 
des Concurses, cső d riy itá s ; 
Eröffnung der Submis
sionsofferte, á r le j t é s i  a já n 
la to k  fe lb o n tá s a .

Ih'öfínungsantrag, h. esöd- 
n y itá s i  in d ít v á n y .

I'h-öffnungsbescliluss, h. 
( c s ő d )  m e g n y itá s i h a tá ro 
za t. [m é r le g .

hiröffnungsbilanz, n . e lö -
hh-öffnungscours, h . ( b r . )  

n y i lá s k o r i  á r f o ly a m , kezdő  
í i r fo ly a m .

I'" r (■ fínungs verfahren, k .csőd - 
n y itá s i  e l já rá s .

I 'i r öff nungsze itpunkt, k .csőd- 
n y itá s i  id ő p o n t .

1'h‘örtern, f e j t e g e t n i ,  ta g la l 
n i  ; die Frage gründlich 
erörtern, m e g h á n y  n i -v e tn i  
a k é rd é s t;  wir wollen die 
Sache nicht weiter erör
tern, n e m  fe s z e g e t jü k  to 
vá b b  a  d o lg o t, ne  fe szeges 
sük to vá b b  a  d o lg o t .

I'’ rörterung, n . fe jte g e té s , ta g 
la lá s  ;  sich in weitläufige 
l^]rörterungen einlassen. 
hosszas fe jteg e tések b e  bo 
c s á tk o z n i ;  hosszasan f e j t e 
g e tn i.

1'h‘pressen , k ic s ik a r n i ,  zsa
r o ln i .

Ih pressung, n . z sa ro lá s .
Krrathen, k i t a lá ln i ;  beiläu

fig errathen, h ozzá  v e tn i .
Krregt. Die heutige Börse 

war sehr erregt, a  börze  
( tő z s d e ) m a  n a g y o n  iz g a l 
mas V. lázas v o lt .

Ih-richten, a la p í t a n i ; ein 
11 andlungshaus unter der 
l'irma N. errichten, keres
k ed őh á za t a la p í ta n i  JS. czég  
a la t t .

I'lrrichtung, n . Errichtung 
(‘iner Filiale, f ió k ü z le t  a la 
p ítá s a , n y itá s a  v .  f e l á l l í -  
téisa.

Error in calculo, számítási 
hiba, számítási tévedés.

Ersatz, h. megtérítés, kár
pótlás ; pótlék ; Ersatz von 
Auslagen, költségek visz- 
szaterítése ; für etwas E r
satz leisten, valamiért kár
pótlást nyílj tani , valamit 
megtéi'iteni; Klage auf E r
satz des Schadens, kárté- 
rífési kereset.

Ersatzanspruch, h. kártérí
tési igény.

Ersatzbetrag, h. megtéríten
dő összeg, térítményösszeg, 
megtérítési összeg.

Ersatzbollette , n. pótvám-
im h

Ersatzleistung, n. megtérí
tés, kárpótlás.

Ersatzmann, h. helyettes, 
helypótló, póttag.

Ersatzmittel, k. pótlószer.
j Ersatzpíiicht, n. kái térítési
\ kötelezettség.
Ersatzpflichtig, megtéritésre 

V. kárpótlásra kötelezett.
Ersatzpost, h. térítmény- 

tétel.
Ersatzpreis, h. kárpótlási ár.
Ersatzverbindlichkeit,w.fcár- 

téritési kötelezettség.
Erscheinen, megjelenni; das 

Werk wird zu Neujahr 
erscheinen, a mü vjévre 
meg fog je len n i; dieser 
Betrag wird in Ihrem Cre
dit erscheinen, ez az ösz- 
szeg az Ön hitel rovatában 
fog szerepelni; diese E r
örterungen lassen uns die 
Sache in einem andern 
Licht erscheinen, e fejte
getések a dolgot más vilá
gításban tüntetik fel. \

Erscheinen, k. megjelenés; 
sogleich nach dem E r
scheinen des AVerkes, a 
mü megjelenése után azon
nal ; im Erscheinen be
griffen, (kk .) legközelebb 
megjelenendő.

Erscheinungstag, k. kibocsá
tási nap.

Erschlafft. Der Markt ist 
mehr als jemals erschlafft, 
a piacz sokkal bádgyad- 
tabb, mint valaha.

m

Erschlaffung, n. pangás.
Erschliessen, megnyitni; ein 

Land dem Welthandel er
schliessen, valamely or
szágot a világforgalomnak 
megnyitni.

Erschöpfen , kimeríteni ; 
seine Mittel sind er
schöpft , kifogyott pénzé
ből ; der Couponbogen ist 
erschöpft, a szelvényiv el
fogyott.

Erschöpfend, kimerítő; er
schöpfender Beweis , ki- 
nieritö bizonyítás.

Erschöpfung, n. kimerülés; 
bis zur Erschöpfung sei
nes Credits, hitele kimerü
léséig.

Erscliwingen, megbirni; ich 
kann diese Ausgaben 
nicht erschwingen, nem 
bírom el v. nem győzöm 
ezeket a költségeket.

Ersehen, látni ; Näheres be
lieben Sie aus der In läge 
zu ersehen, bővebb értesü
lés végett tessék a mellék
letet megtekinteni; die Ge
legenheit ersehen, az al
kalmat kilesni.

Ersetzen,!) helyét betölteni, 
pótolni; eine Waare durch 
eine andere eTseizei\,egyik 
árút má ikkal pótoln i; er
setzen Jemandes Stelle, 
helyét betölteni, helyettesí
ten i; 2} Illegtél íten i; Je
mandem seine Auslagen 
ersetzen, valakinek kiadá
sait megtéríteni.

Ersichtlich , látható , nyil
vánvaló ; aus Ihrem Briefe 
ist ersichtlich, az Ön le
veléből látható V. vilá
gos; der Kläger liat er
sichtlich zu machen, a 
felperes köteles bizonyítani 
V. kitüntetni.

Ersichtlichmachung, n. ki
tüntetés.

Ersitzung, n. elbirtoklás 
(jogszerzés elévülés útján).

Ersparen, megtakarítani^ 
megkimélni, félre tenn i; 
die Kosten ersparren, meg
kimélni a költséget; er
sparen Sie sich weitere
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AVorte, ne vesztegesse to
vább a szót.

Ersparniss, 7i. megtabaritás.
Ersparniss, k. megtakarított 

összeg.
Ersparung, n. Zur Erspa

rung der Kosten, a költ
ségek megtakarítása végett.

Ersparungsprämie, n. meg
takarítási jutalék.

Erspriesslicíi, hasznos; er- 
sprieszliches Untern eli- 
men, hasznos vállalat; er- 
spriessliclie Maassregel, 
üdvös rendszabály.

Erst. Am ersten nächsten 
Monats zahlbar, jövő hó 
elsején fizetendő; auf den 
ersten Blick erkannte ich, 
dass die Unterschrift 
falsch ist, első tekintetre 
vettem, észre., hogy az alá- 
irás hamis; das erste be
ste Angebot annehmen, a 
legelső kínálkozó ajánlatot 
elfogadni.

Erstatten, 1) fu.m. ersetzen). 
Schaden erstatten, kárt 
megtériteni; die gemach
ten Ausgaben mit Dank 
erstatten, a tett kiadáso
kat köszönettel megfizetni ;

Dank erstatten, köszö
netét mondani; Bericht 
erstatten, jelentést tennie 
jelenteni.

Erstattung , n. megtérítés ; 
liefern Sie ihm die Waare 
gegen Erstattung Ihrer 
Spesen aus, költségei meg
térítése mellett szolgáltassa 
ki neki az árút.

Erstehen , megvenni; in 
Auction erstehen, árveré
sen megvenni; ich habe die 
Cigarren in der Auction 
erstanden, a szivarokat 
árverésen vettem.

Ersteher, h. vevő, nyertes 
ajánló ( árverésen) ; Erste
her einer Pachtung, bérlő.

Erstehungspreis, h. vételár 
( árverésen).

Erster nicht (váltó), első nem 
=  az első nincs kijizetve, 
az első nem fizetendő (má
sod váltón használt kifeje
zés).

Erstreben. Einen höheren 
Preis erstreben, magasabb 
ár elérésére törekedni.

Erstrecken , elhalasztani ; 
die Tagsatzung erstre
cken , a tárgyalást elha
lasztani; sich erstrecken, 
kiterjedni ; sein Credit er- 
sti'eckt sich auf 10000 Gul
den, hitele tízezer forintra  
terjed; tízezer forin t hitelt 
élvez; wie hoch erstreckt 
sich sein Vermögen? meny
nyire megy a vagyona í

Erstreckung, n. halasztás, 
meghosszabbítás; Erstre
ckung der Frist, a hatéiridő 
meghosszabbítása; Erstre
ckung der Tagsatzung, a 
tárgyalcis elhalasztása.

Ersuchen, fölkérni, megkér
ni, megkeresni.

Ersuchen, k. kérelem; ich 
sende Ihnen diese Papie
re mit dem Ersuchen, 
küldöm e papírokat azzal 
a kérelemmel, hogy . .  .

Ersuchschreiben, k. megke
reső levél, megkeresvény,

Ertheilen. Auftrag ertliei- 
len, megbízást adni, meg
bízni ; Bestellung erthei
len, megrendelést tenni, 
megrendelni; Factura er
theilen, számolatot készíte
ni ; Nachricht ertheilen, 
hírt adni, tudósítani; Pro
cura ertheilen, czégjegy- 
zést adni; czégvezetőnek 
kinevezni; einen Verweis 
ertheilen, rendre utasíta
ni, megróni.

Ertheilung der Procura, n. 
czégvezetési felhatalmazás.

Ertrag, h. \) jövedelem, bevé
tel ; Brutto-Ertrag, nyers 
bevétel; Netto-Ertrag, rei
ner Ertrag, tiszta jövede
lem ; einen Ertrag lie
fern, unsere
Weinberge liefern einen 
guten Ertrag, szőlőink jó  
termést adnak; 2) (adó
ügy) hozadék ( adótcirgyhoz 
viszonyítva ).

Erträglich, 1) meglehetős; 
dieses Geschäft gewährt 
noch immer einen er-

m

träglichen Nutzen, ez az 
ügylet még mindig megle
hetős hasznot ha jt; 2) ( a. 
rn. einträglich) haszanhaj- 
tó , jövedelmező; dieses 
Haus ist nicht sehr er
träglich, ez a ház nem 
igen jövedelmez.

Erträgniss, k. hozadék.
Ertragsanschlag, h. jövede

lem fölvetése, jövedelmi 
költségvetés.

Ertragsausmittelung, Er
tragsberechnung, n. jöve
delem kiszáimitása.

Ertragsbilanz, n, jövedelmi 
mérleg.

Ertragsconto, k. jövedelmi 
számla.

Ertragsfähigkeit, n. jövedel
nie zés; termőképe.sség, ho- 
zadékkép esség.

Ertragspräliminar, k. jöve
delmi előirányzat.

Ertragssteuer, n. jövedelmi 
adó.

Ertragsüberschuss, h. jöve
delmi többlet.

Ertragszweig, h. jövedelmi ág^
Erübrigen, 1) megtakarítani; 

wenn ich so viel Zeit er
übrigen kann, ha annyi 
időt szakíthatok ; 2) (a. m. 
übrig bleiben) es erübrigt 
nur noch, dass... ,  hátra 
van még, hogy . . .

Erwachsen. És erwächst 
kein Vortheil aus diesem 
Geschäft, nem lesz haszon 
ebből az ügyletből; die dar
aus erwachsenden Kosten,. 
az abból eredő v. származó 
költségek.

Erwägen, megfontolni, gon- 
dolóra venni; alles wohl 
erwogen, mindent jó l meg

fontolva.
Erwägung, n. meggondolás, 

megfontolás; in Erwägung 
ziehen, gondolóra v. fon 
tolóra venni; das muss in 
Erwägung gezogen wer
den, ezt fontolóra kell ven
ni ; in Erwägung der 
Schwierigkeiten, tekintet
tel a nehézségekre; in Er
wägung, dass..., tekintve 
V. tekintettel, hogy . . . .



Erwähnung, n. fölemlítés; 
Erwähnung thun, fölemlí
teni, említést tenni; das 
verdient keine Erwäh
nung, ez szélt sem érdemel.

Erwarten, várn i; es steht 
zu erwarten, várható; ich 
bemerke Ihnen, dass ich 
Zahlung erwarte, meg
jegyzem, hogy fizetésre szá- 
mítok; erwarteter Gewinn, 
várt nyereség.

Erwartung, n. várakozás; in 
Erwartung Ihrer Antwort, 
válaszát várva; der Er
folg ist hinter meinen 
Erwartungen zurückge
blieben, a siker nem felelt 
meg várakozásaimnak; in 
Erwartung eines Besse
ren, jobbnak reményében.

Erwartungscours, Ji. várha
tó árfolyam.

Erweisen, 1) mutatni, tanúsí
tani, bebizonyítani; Ge
fälligkeiten erweisen, szí
vességgel lenni valaki iránt; 
erwiesene Thatsache, bebi
zonyított tény; wir dan
ken Ihnen für das W ohl
wollen, w'elches Sie unse
rem Freunde erwiesen 
haben, köszönjük a jóaka
ratot, melyet barátunk iránt 
tanúsított; 2) einem Wech
sel Ehre erweisen, váltót 
névbecsülni.

Erweisliche Kosten, bebizo
nyítható költségek, igazol
ható költségek.

Erweitern, kiterjeszteni; sei
ne Geschäftsverbindun
gen erweitern, üzleti össze
köttetéseit kiterjeszteni;
sich erweitern, kiterjedni.

Erweiterung, n. bővítés, tágí
tás; unmässige Erweite
rung des Angebots, a kí
nálat ( kínálás)  szertelen 
növekvése.

Ihwerb, h. kereset; keres
mény ; der Erwerb ist ge
genwärtig sehr erschwert, 
a kereset jelenleg nagyon 
meg van nehezítve; von 
seinem Erwerbe leben, 
keresményéböl élni.

I'b wcrben, keresni, szerezni,

Brwälixmiig

megszerezni; sich sein 
Brot mühsam erwerben, 
nagy fáradsággal keresni 
kenyerét; sich Jemandes 
Vertrauen erwerben, va
laki bizalmát megnyerni.

Erwerber, h. szerző, vevő; 
der redliche Erwerber,jd- 
hiszemü vevő.

Erwerbfähig, erwerbsfähig, 
keresetre alkalmas, munka
képes, keresetképes.

Erwerbmittel, k. keresetmód.
Erwerbniss, n. keresmény, 

szerzemény.
Erwerbsfond, h. kereseti 

alap.
Erwerbsgesellschaft, E r

werbsgenossenschaft , n. 
közkereseti társaséig, Ijözke- 
reseti szövetkezet.

Erwerbsquelle, 71. kereset
forrás.

Erwerbssteuer, n. kereset
adó ; Erwerbssteuer drit
ter Classe, harmadosztá
lyú keresetadó.

Erwerbsthätigkeit, n. ipar.
Erwerbstrieb, h. szerzési ösz

tön.
Erwerbsunfähig, keresetre 

alkalmatlan, munkaképte
len.

Erwerbszweig,/i. keresetmód; 
keresetág.

Erwiedern, viszonozni; fe le l
ni, válaszolni; wir dan
ken Ihnen für die uns 
erwiesenen Gefälligkeiten 
und werden uns freuen 
Ihnen dieselben erwiedern 
zu können, köszönjük az 
irántunk tanúsított szíves
ségeket és örülni fogunk, 
ha azokat viszonozhatjuk.

Erwiederung, válasz; in 
Erwiederung Ihres geehr
ten, becses sorah'a vála
szolva.

Erwirken, kieszközölni.
Erwirkung, n. kieszközlés.
Erwünscht, kívánt, óhajtott; 

die erwünschte Nach
richt, az óhajtott válasz; 
diese Sendung kam er
wünscht, ez a küldemény 
épen kapóra jö tt v. jókor 
jö t t ;  vrenn es Ihnen er-

E rw erber
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wünscht ist, ha kedvére 
V. tetszésére van.

Erwürgen, inegfojtani, tor
kon ragadni, ( az adóst kö
telezettségének teljesítésére 
kényszeríteni).

Erz, k. érez.
Erzdieb, h. ezégéres tolvaj.
Erzeugen, termelni, előállí

tani ; die in unserem Lan
de erzeugten Waaren, or- 
szágunkban előállított ( kéz
műipar) éiruk; országunk
ban termelt áj'uk.

Erzeugniss, k. ( a. m. Natur- 
product) , termesztmémj, 
termék, termény; ( a. m. 
Kunstproduct), készít
mény, gyá^'tmány; vater
ländische Erzeugnisse, 
honi termesztmények; honi 
gyártmányok.

Erzeugung, n. termelés.
Erzeugungsküsten, termelési 

költségek.
Erzeugungsland, k. termelő 

ország. [lési ár.
Erzeugungspreis, h. terme-
Erziehungszoll, h. fejlesztő 

védvám.
Erzielbar, nyerhető, elérhető.
Erzielen, elérni, elnyerni; 

einen Gewinn erzielen, 
nyereséget elérni; es war 
nicht möglich einen höhe
ren Preis zu erzielen, ma
gasabb éir nem volt elérhető.

Erzielt, elért; der erzielte 
Kurswerth, elért árfolyam- 
érték.

Erzwingen, kicsikarni; ki
erőszakolni; der Absatz 
lässt sich nicht erzwin
gen, a kelendőség nem erő
szakolható ; a kelendőséget 
nem lehet kierőszakolni; 
ich konnte die Zahlung 
von ihm nicht erzwingen, 
nein tudtam kicsikarni tőle 
a fizetést.

Escalen machen, (ha j.) út 
közben kikötni ( oly révben 
kötni ki, mely nem esik az 
előirt útba).

Escamotage, n. szemfényvesz
tés.

Eschel, kéküveg (világosszí
nű kobaUüveg).

Escbel



Escompte, n. lerovat, leszá- 
mitolás, l. Discont.

Escomptebank, n. leszámí
toló bank.

Escompteconto, k. leszámí
tolási számla.

Escomptegeschaft, k. leszá
mítoló ügylet; leszámítoló 
üzlet.

EHcomptgesellschaft, n. le
számítoló társaság.

Escompteliste, n. (v .) leszá
mítolási ív.

Escompte-Note, n. leszámíto- 
tolási jegyzék.

Escompteziüs, h. leszámíto
lási kamat.

Escomptiren, leszámítolni, 
lerovatolni.

Esconto, h. lerovat, leszámí
tolás.

Esito, h. kivitel; kiviteli vám.
Esito - Bolette , n. kiviteli 

hcircza.
Esitowaare, n. kiviteli áru.
Esitozoll, li, kiviteli vám.
Essenz , n. 1) boriéi, szesz, 

lé i ; 2) dolog veleje.
Essenzen, illatnemüek, esz- 

szencziák.
Essgeschirr, k. evőeszköz; 

edény.
Essig, )i. eczet.
Essigsäure, n. eczetsav.
Essitozoll, h. kiviteli vám. l. 

Esitozoll.
Esszeng, k. evőeszköz.
Esswaaré, n. ételnemü.
Estaffette, n. gyorsposta, sta

féta.
Etabliren, létesíteni , fe lá l

lítani ; telepíteni; sich 
etabliren, letelepedni, meg
telepedni; er hat sich als 
Bankier etablirt, banküz
letet nyitott V. telepített; 
ein Geschäft etabliren, üz
letet íillítani V. nyitni.

Etablissemeni, k. telep, kid. 
kereskedelmi telep; intézet.

Etagewagen,^/^. emeletes kocsi.
Etalage, kirakat, boltkirakat.
Etalon, szabályozó mérték, 

alapmérték , mintamérték.
Etat, h. 1) állapot; die Col- 

l i ’s sind ini besten Etat 
übergeben worden, a mál
hák V. csomagok legjobb

£scoinpte

karban adattak á t; die 
Masse des Hauses J. hat 
einen Etat von 60,000 
Gulden Passiva gegen
20.000 G. Activa erge
ben, J. ház csődtömege
60.000 forin t tartozás mel
lett 20,000 forint vagyon
állapotot m utat; 2) állami 
háztartás.

Etiquette, n. árújegy, czíni-
jmy-

Etiquettenschutz , h. áru
jegy védelem.

Etiquettiren, árujegy gyei el
látni, czimj egy gyei ellátni.

: Etui k. doboz, tok, tartó.
\ Etwa. Könnten Sie nicht ei

ne andere Sorte nehmen, 
etwa Java ? nem vehetne-e 
más fajtá t, t eszem j á vélt ?

I Etwaig, esetleges, előre nem 
látott.

! Etwas, valami : etwas eng, 
knapp od. schmal, szűkös.

, E Valvation, n. becslés, érték- 
szabás. imérő.

Evaporameter, h. gőzölgés- 
Eventualität, n. eshetőség. 
Eventuell, esetleg, eshetőleg. 

j Ever, h. (hamburgi tájszó)
! dereglye.
Everführer, h. (hamburgi 

I tájszó), árukirakó bárkás.
! Evidenzausweis, h. nyilvém- 
i tartási kimutatás.
I Evidenzhaltung, n. nyilván- 
\ tartás.
 ̂ Evidenztabelle, n. nyilván- 
I tartási táblázat. 
j Evinciren, szavatolni.
Ex 1) vo lt; Exbankier, volt 

bankár; 9̂ ) -bó l,-bő i; 200 
Ballen Caöee ex Triest, 200 
csomag kávé Triesztből. 

Exact, pontos, gondos. 
Exactor, h. 1} számvevő; 2) 

(a. m. Steuereintreiber), 
dúló, adószedő, adóbehajtó. 

Exassignir en, kin tál vány óz
ni.

Exceptionell, kivételes. 
Exchequerbills, kincstári je 

gyek (Angliában). 
Execution, n. végrehajtás. 
Executionsgesuch, k. végre

hajt éisi kérvény.
Executiver Kauf, h. végre

Etiqnette
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hajtási vétel, kényzervé- 
tei.

Executionsverkauf, h. végre
hajtási eladás.

Executor, h. végrehajtó.
Exemplar, k. példány, [tel,
Exemtion, n. kiváltság, kivé-
Exequatur, k. Se Mt. hat 

dem Consul von Salonichi 
das Exequatur ertheilt, 0 
Felsége a salonichii konzul 
alkalmazását jóváhagyta v. 
kinevezési okiratát meg
erősítette.

Exequiren- , végrehajtani, 
megdúlni.

Exhibiren, kézhez adni, kéz
besíteni, előmutatni, be
nyújtani.

Exhibition, n. kiédlitás.
Exhibitprotokoll, k. iktató

könyv.
Exigibel, behajtható.
Existenz, n. létezés; fennma

radás, fennéilléis.
Existenzminimum, k. meg

élhetési összeg.
Exito l. Esito.
Expedient, h. kiadó.
Expediren, 1) szédlitani, to

vábbítani, tovább adni; 
Güter per Eisenbahn ex
pediren, árukat vasúton 
továbbítani; 2) elintézni, 
eligazítani; 3) kiadni;
Akten expediren, iratokat 
kiadni.

Expedit, k. kiadó hivatal.
Expediteur, h. kiadó, kiszol

gáltató.
Expedition, n. 1) kiadéis, to 

v á b b ítá s ; 2) to v á b b ító  V. 
k ia d ó  h iv a ta l .

Expeditionsbordereau, k. to
vábbítójegyzék.

Expeditionsbureau, k. továb
bító hivatal.

Expeditionsfrist, n. elkül
dési határidő.

Expeditionsgebühr, n. továb
bítás illetéke.

Expeditionsgeschäft, k. to
vábbító üzlet.

Expeditor, h. elküldő, l. Ex
pedient.

Expensennote, Expensnote, 
n. költségjegyzék, díjjegy
zék.

Expensennote



Experte Extractlmcli Fabrikationsz w eig

Experte, h, szakértő,
Expertise, n. szakértői vizs

gálat.
Explodirende Stoffe, rohha- 

né) anyagok.
Explodirende Waare, n. rob

banékony áru.
Export, h. kivitel.
Exportbonificatiou, n. kivi

teli kedvezmény, kiviteli 
jutalék.

Exporteur, h. kivivő.
Exportfirma, n. kivivő czég.
Exportgesellschafí,«./íiín'íeí?' 

társaság.
Exportgeschäft, k. kiviteli 

üzlet.
Exportgut, k. kiviteli áru.
d]xporthandel, h. kiviteli ke

reskedés.
Exportmusterlager, k. kivi

teli áruminták csarnoka.
Exportprämium, k. kiviteli 

jutalomdíj.
l'^xpress, h. gyorsposta, ex

press.
I']xpressavisirung, n. express- 

tudósitás.
Expressbrief , h. sürgöny- 

levél.
Kxpresskosten , expresshir- 

adás költsége.
h]xpromission, n. készfizető 

kezesség, adósság átválla
lása.

l']xproi3rlation, n. kisajátí
tás (törvényes úton).

l'Lxpropriationsgesetz, k. ki- 
sajéititó V. kisajátítási tör
vény.

Kxpropriiren, kisajátítani.
h]xtabulation, n. kitáblázás.
lixtabulationsbescheid, h. 

kitáblázási végzés.
l'iXtabulationsgesucli, k. ki- 

táiblázási kérvény.
Kxtabuliren, kitáblázni.
Kxternverkehr, h. külforga- 

lom.
l'/xtra, különös; külön; die 

Veri)ackung wird extra 
vergütet, a csomagolás kü
lön díjaztatik.

llxtraausgaben, rendkívüli 
kiadások.

Kxirablatt, k. külön lap, 
rendkívüli lap ( hírlapnál).

Kxtract, h. kivonat.

Extractbuch, k. kivonati 
könyv.

Extraditionsschein, h. kiszol- 
' gáltatási jegy.

Extradividende, n. különosz- 
talék.

Plxtrafahrt, n, külön menet.
Extrafein, rendkivül finom, 

különösen finom.
Extrafracht, k. külön fuvar.
Extragewinn, h. külön nye

reség.
Extragüterzug, h. (vu .) kü

lön tehervonat.
Extrahiren, kivonatolni.
Extraliegetage, (k i nein al

kudott) váirakozási idő (a 
meghatározott kirakodási 
időn túl a kereskedő által 
okozott késleltetés ideje v. 
tartama).

Extraordinär, rendkivüli.
Extrapost, n. külön posta, 

sietős posta.
Extrapraemie, n. különdíj.
Bxtraserial, soronkívüli.
Extrasteuer, n. különleges 

adó, rendkivüli adó.
Extratara, n. rendkívüli 

göngysúly, külön tara (a  
göngysúly levonása után 
néha engedélyezett súly
kárpótlás). \nat.

Elxtrazug, h. (vu .) külön vo-
Extreme, k. szélsőség,
Exzerpt, k. számlakivonat.
Eygi, eygi (gubacs-féle).
Eyrer, hollandi heringhajó.

E =  Fuss, láb. rövidítve l.
F  V. f —  fein,- f i n o m ; FF  v .  

ff =  sehr fein, fölötte fi
n o m , igen fin o m .

F. FI. == Florin, forint ( =  
.frt, f t . ) .

Fo V. föl == folio, la p .
Fr, Frc =  francs,/?'ím/c ( —  

40 krajczár).
F r ’dor— Friedrichsdor,FVi- 

gyes arany ("=  8’50 f i . ).
Fs ( =  faire suivre) =  nach 

zusendendes Telegramm, 
( távirat) utánküldendő
távirat.

Fabriciren, gyártani; Blät

tertabak bezahlt weniger 
Zoll als der fabricirte, a 
leveles dohányért kevesebb 
vámot fizetnek, mint a gyár
tottért ; a leveles dohány 
után kevesebb veim já r, 
mint a gyártottért.

Fabrik, n. gyár; eine Fab
rik anlegen, gyárt állíta
ni, telepíteni; Fabrik im 
Betriebe, működésben levő 
gyár; diese Fabrik arbei
tet hauptsächlich für das 
Ausland, ez a gyár főkép 
kivitelre ( külföld számára)  
dolgozik.

Fabrikagent, h. gyári ügy
nök.

Fabrikanlage, n. gyártelep.
Fabrikant, h. gyáros ; unse

re P^abrikanten versehen 
unsere Märkte liinläng- 
lich, gyárosaink elegendők 
piaczaink ellátására; gyá
rosaink teljesen ellátják 
piaczainkat.

Fabrikarbeit, n. 1) gyári 
munka.; 2) gyár mii, gyárt
mány ; 3) ( kicsinylőleg) 
das ist P'abrikarbeit, ez 
vásári munka.

Fabrikarbeiter, h. gyármun
kás.

Fabrikat, k. gyármü, gyári- 
mü, gyártmány, gyári áru; 
wir haben neue Verbin
dungen für den Absatz 
unserer Fabrikate ange
knüpft, gyártmányaink el- 
árusitása végett új össze
köttetéseket létesítettünk.

Fabrikation, n. gyártás ; wir 
beschäftigen uns mit der 
Fabrikation von Baum
wollstoffen, pamutszövetek 
gyártásával foglalkozunk.

Fabrikationsconto, h. gyár
tási számla.

Fabrikationskosten,' előállí
tási, termelési v. gyártási 
költségek.

Fabrikationsmünzen, hol
landi kereskedelmi ércz- 
pénz, melyet az ottani ke
reskedők rendeletére a kül
fö ld i forgalom számára 
vernek.

Fabrikationszweig, h. (gyá r)
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Fabrikbesitzer Fächer Faden

iparág; die Seide wird in 
verschiedenen h'abrika- 
tionszweigen verwendet, 
a selymet különféle ipar
ágakban alkalmazzák.

Fabrikbesitzer, h. gyártulaj
donos.

Fabrikbezirk, li. gyárövezet, 
gyárkerület (gyárak részé
re kijelölt városi területek).

Fabrikeinrichtungen, gyár
berendezések, gyári fölsze
relések.

Fabrikerzeugniss, k. gyárt
mány, gyármii.

Fabriketablissement, fe.<7^ár- 
telep, gyár.

Fabrikgeheimniss, k. gyári 
titok.

Fabrikgeschäft, k. gyárüz
let.

Fabrikindustrie, n. gyáripar.
Fabrikinhaber, h. gyártulaj

donos.
Fabrikpreis, h. gyári ár, elő

állítási ár, termelési ár.
Fabriksgericht, k. gyávipar- 

bir őséig.
Fabrikskohle, n. gyári szén.
Fabriksmarque, n. gyárjegy.
Fabrikstadt, n. gyárváros.
Fabrikstempel, h. gyári bé- 

lyeg.
Fabrikswaare, n. gyári áru.
Fabrikswesen, k. gyárügy, 

gyáripar; das Fabrikswe
sen hat in diesem Distric- 
te einen bedeutenden Auf
schwung genommen, a 
gyái'ipar ebben a kerület
ben jelentékeny lendületet 
vett; a gyáripar ebben a 
kerületben nagy mértékben 
felkapott.

Fabrikszeichen, k. gyári 
jegy, gyárjegy; alle unse
re Artikel sind mit un- 
serm Fabrikszeichen ver
sehen, minden czikkünk 
gyárjegyünkkel van ellát
va ; minden czikkünkön 
rajta van a gyárjegyünk.

Facchino, h. teherhordó, há
zi szolga.

Fach, h. 1) szakkör; szak;diie8s 
schlägt nicht in unser 
Fach, ez nem tartozik szak
körünkbe, nem vág szak

körünkbe, szakkörünkön kí
vül esik ; ein in sein Fach 
einschlagender Artikel, 
szakjához tartozó áruczikk; 
Mann von Fach, szakem
ber ; 2) f ió k ; in Fächer 
theilen, fiókozni.

Fächer, h. legyező.
Fächerkasten, h. osztályos 

szekrény.
Fachkenntniss, n. szakisme

ret, szakértelem, szakkép
zettség.

Fachmann, h. szakértő.
Fachmässig, szakszerű.
Fachsung, n. termés; heu

rige Fächsung, idei ter
més.

Facit, k. 1) összeg, számítás 
eredménye; das ganze Fa
cit macht demnach nicht 
mehr als einige Gulden, 
az egész összeg nem tesz 
többet nehány forin tná l; 
2) veleje (a  dolognak).

Fackel, v. fáklya, szövétnek.
Fayon, n. l)foglalvány (drá

gaköveknél ) ;  die Fa(,?on 
dieses Schmuckes ist ele
gant, annak az ékszernek 
foglalványa igen díszes; 
2) divat; es ist die neues
te FaQon, ez a legújabb di
vat ; fúr FaQon , divatos 
kiállításért (szabó számlá
jában) ; 3) idomzat, alak
zat.

Fa^onniren, n. alakítani, di
vat szerint kiállítani.

FaQonnirt, ékítmény es, mus- 
trás, mintázott, alakzatos; 
wünschen Sie glatte oder 
fa^onnirte Knöpfe? sima 
vagy ékítményes gombokat 
kiván-e Ön ?; fa(;5onnirte 
Bänder, mustrás szalagok, 
alakzatos szalagok ; fa^on- 
nirte Waaren, mintázott v. 
alakzatos áruk; faQon- 
nirte Zeuge, mustrád v. 
mintázott kelmék ( ellen
téte : glatte Zeuge, sima 
kelmék).

Factagenbuch,fc./a?;ar/í:ó>ii/'r.
Facten-Colonne, (kv .) szö

veges hasáb.
Factor, h. 1) tényező; 2) (a.

m. Geschäftsführer) ügy
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vivő, ügyvezető; (nyomd.), 
művezető, nyomdavezető.

Factorei, n. 1) fiók-kereske
dés; 2) külraktcir (keres
kedelmi telep idegen világ
részekben) ; 3) bizományi 
kereskedés.

Factoreirechnung, n. ügyve
zetői számadás.

Factotum, k. mindenes.
Factur, Factura, n. számo

lót ; wir haben Sie für 
den Betrag der Factura 
belastet, a számolat erejéig 
megterheltük Önt; a számla 
összegét terhére irtuk ; wir 
übermachen Ihnen ange
bogen Factura, mellékelve 
küldjük a számolatot; mel
lékletben kezéhez juttatjuk 
a számolatot.

Facturabuch, Facturenbuch,
k. számolati könyv ; Aus- 
gangsfacturabuch, kiadott 
számolatok könyve, kimenő 
számolatok könyve; Ein- 
gangsfacturabuch, jö íí szá
molatok könyve, érkező v. 
bejött számolatok könyve.

Facturabetrag, h. számolati 
összeg.

Facturenwerth, h. számolati 
érték.

Facturier, h. áruszámla- 
könyvvivő.

Facturiren, számolatba ten
ni ; ich hofíe, Sie werden 
mir diessmal den Zucker 
niedriger facturiren, als 
bei letzter Sendung, re
ménylein, hogy ezúttal a 
czukrot olcsóbb árral fogja 
számolatba tenni, mint az 
utolsó küldeménynél; eine 
Waare zu hoch facturiren, 
valamely árut drágára ten
n i (a  számolatban).

Faden, h. 1 )/onaí; gefärbter 
Faden, fejtő ( színes pamut 
fonal)  ; dieses Tuch hat 
einen groben Faden, ez a 
posztó durva szövetű; dem 
Faden nach schneiden, 
szálirányosan metszeni; 2) 
(hosszmérték) öl, Ausztriá
ban =  1‘897 m .; Ang
liában (Fathom) == F829
m .; Francziaországban,



Fadenbrncli Fakrend F ä llig

( toise)  =  T949 n i.; Hol- 
landbari (Vadén) —  1’699
m. MÍ7it czérnamérték Ang
liában (Thread)j gyapot- 
czérnánál 1'372 m. gyapju- 
czérnánál 0‘914— l'S28 m., 
Poroszországban — 2'33 m. 

l ’adenbruch, h. belezna. 
b’adenbriichig, beleznás (szö

vet),
Fadenbalter, h. fonaltartó, 

szálfogó.
b’adeiinudel, n. metélt tészta. 
b’adenschéinig, fadeiisicdi- 

tig, szőr ekopott (posztó). 
b'adenwicbser, h. fonálfénye- 

sítö.
i’’agot, Fagott, k. búgó síp. 
lábig, képes, alkalm as; Sie 

werden mich fähig finden 
Ihre ausländische Corres- 
pondeiiz zu führen, alkal
masnak fog találni külföldi 
levelei vezetésére. 

biihigkeit, n. képesség^ tehet
ség, ügyesség; durch seine 
Fälligkeit ist er zu diesem 
Posten gelangt, tehetsége 
által jutott erre az állásra. 

l 'ah l, szinehagyott, fakult, 
fakó,

l' ahlleder, k,felbör, fakóbör. 
l'aline, n. zászló, lobogó. 
l'alirbar, 1) já rható ; (víz

ről) hajózható; nicht fahr
bar, die Stras-
Híui sind nicht fahrbar, 
az O'rszágutak járhatatla
nok; der Fluss ist wiegen 
niederen Wasserstandes 
nicht fahrbar, a folyó a 
riz sekélysége miatt nem 
hajózható ; 2) ( a. m. mo
bil) ingó (jószág). 

l'alirbület, k. menetjegy. 
l'alirdienst, h. (vu .) vonat

szolgálat.
I all re, 71. hidas, komp, rév.
I 'aiiren, \) m enni,utazni (ko

csin V. hajón);  zur Post 
fahren, postán menni, pos
tán utazni;  zu Schiffe 
fahi’eu, hajón inenni, ha

jó z n i ; 2) hajtani;  die 
l ’uhrleute fahren lang- 
aain, a fuvarosok lassan 
hajlanak ; 3) übel fahren, 
rosszál járn i;  er ist bei

diesem Geschäfte schlecht 
gefahren, ezzel az ügylet
tel rosszul já r t ; 4) fahren 
lassen, elszalasztani, elen
gedni; Sie würden wohl 
thun, wenn Sie diese Un
ternehmung fahren Hes
sen, jó l  tenné, ha ezzel a 
vállalattal felhagyna.

Fahrend, járó, mozgó; fah
rende Post, kocsi posta; 
fahrende Habe, ingó va
gyon.

Fahrgebühr, n. Fahrgeld, k. 
viteldíj, fuvarbér.

Fährgeld, k. révpénz.
Fahrgelegenheit, n alkalma

tosság.
Fährgerechtigkeit, n. rév jog.
Fahrkarte, n. menetjegy; ab- 

gestreifte Fahrkarte, (vu .) 
elszedett menetjegy, lebé
lyegzett menetjegy (ellen
őrzés szempontjából).

Fahrlässig, gondatlan; fahr
lässiger Concurs, h. vét
kes gondatlanságból szár
mazó bukás.

Fahrlässigkeit, n. gondatlan
ság ; grobe Fahrlässigkeit, 
vétkes gondatlanság.

Fahrniss, k. ingóság, Í7igó 
vagyon; házi bútor.

Fahrordnung, n. Fahrplan, 
h. menetrend.

Fahrpost, n. szekérposta, ko
csiposta.

Fahrt, n. utazás; (ha j.) já -  
7'at; von Hamburg aus 
wird er die Fahrt zu Was
ser machen, Hamburgtól 
fogva vízen fog tovább 
utazni; das Schiff hat die 
Fahrt in 10 Tagen ge
macht, a hajó 10 nap alatt 
tette meg ú tjá t; Schiff für 
grosse Fahrt, hosszú já ra 
tú hajó.

Fahrtaxe, n. utazási díj, fu 
vardíj.

Fahrtdauer, n. menettartam.
Fahrtenplan, h. menetterv.
Fahrtlűnderniss, k. menet

akadály.
Fahrwasser, k. hajózható víz; 

in seinem Fahrwasser 
sein, elemében lenni; er 
ist im falschen Fahrwas-
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ser, téves utón van ; tév
úton já r.

Fahrzeug, k. járó mü, já r 
mű ; kül. hajó.

Falchom, hosszmérték Orosz- 
országban =  2’336 rn.

Fali, h. 1) eset; für den Fali, 
auf den Fall, im Falle, 
abban az esetben , arra 
az esetre; von Fali zu 
Fall, esetről esetre; im 
vorliegenden Falle, je len  
esetben ; auf jeden Fall, 
minden esetre; wo im 
Falle (v.), szükség esetén; 
2) bukás; der Fall eines 
Hauses, ház bukása.; zum 
Falle bringen, megbuktat
ni ; (a. m. Fallen) Fall der 
Preise, circsökkenés.

Falle, n. tőr, tői’vas, kelepcze.
Fallen 1) esni ; der |Artikel 

ist im Preise gefallen, a 
czikk ára alább szállott v. 
csökkent; 2) die Yerfall- 
zeit des \Vechsels fällt 
auf einen allgemeinen 
Feiertag, a váltó lejárata 
közönséges ünnepre esik ; 
die Praemien sind auf fol
gende Nummern gefallen, 
a jutalm ak a következő 
számokra estek ; der Ver
lust fällt auf mich, a vesz
teség engem é r ; 3) die 
Waare acceptiren, wie 
sie fällt, az árut elfogadni, 
a mint j ő ; 4) viele Häuser 
sind gefallen, sok ház bu
kott meg.

Fallen , k. csökkenés, ha
nyatlás; Fallen der Preise, 
árak csökkenése, árcsökke
n és ; die Preise sind im 
Fallen, az árak csökkenő
ben V. hanyatlóban van
n a k : Neigung zum Fal
len zeigen, hanyatlani kez
deni, hanyatlásna k indulni,

Fallfrist, n. lejárati idő.
F ä llig , 1) le já r t ; fällige

Frist, lejárt határidő; 2) 
fecdíají/iflíó;fallige Nutzung, 
behajtható haszonvétel; 
fällig werden, lejárni ; 
wann wird der Wechsel 
fällig ? mikor jár le a vál
tó ? ; 3) esedékes; fällige



Fälligke it Falsificat Fass

Interessen, esedékes kama
tok ; ffillig auf den 14. Ja
nuar, Január 14-én esedé
kes; 4) die heute fällige 
Post, a mára várt posta.

1 älligkeit, n. le já ra t; Fäl
ligkeit einer Forderung, 
követelés lejárata.

Fälligkeitstermin, h. lejára
ti nap, lejárat napja.

Falliment, k. bukás; Falli
ment machen, m egbukni; 
Allsbruch des Falliments, 
a bukás bekövetkezése; die
ses Falliment betrifft mei
stens Pariser Häuser, ez 
a bukás nagyobbrészt pári
zsi házakat sújt.

Fallimentsagent, h. csödügy- 
nök ( Francziaországban).

Fallimentsverfahren,//. 
eljárás,

Falliren, bukni, m egbukni; 
es geht das Gerücht, dass 
sie binnen Kurzem falli
ren werden, hire já r , hogy 
rövid idő alatt meg fognak  
bukni.

Fallissement, k. 1. Falli
ment.

Fallit, li. bxikott, vagyonbu
kott; sich fallit erklären, 
bukását bejelenteni.

Fallitenordnung , n. csöd- 
rendtartás.

Fallitmasse, n. csődtömeg.
Falsarius, li. hamisító, kül. 

váltóhamisitó.
Falsch, hamis, hibás; falsches 

Geld, hamis pénz ; falsche 
Nachricht, álhir;  falsches 
Haar, vendéghaj; falscher 
Stein, esehkö; falsch adres- 
siren, hibásan czim ezni; 
falsch instradirt (vu), té
vesen irán yított; falscher 
Wechsel, hamis váltó; 
falsche Perle, álgyöngy; 
falsch schwören, hamisan 
esküdni.

Fälschen, hamisítani; W ech
sel fälschen, váltót hami
sítani.

Falschmünzer, h. pénzhami
sító.

Fälschung, n. hamisítás.
Fälschungsklage, n. hamisí

tási kereset.

Falsificat, k, hamisítvány. 
Falsification, n. hamisítás. 
Falsificator, h. hamisító.

: Falsificiren, meghamisítani.
\ Falsirechnung, n. álszámí

tás (hogy önkényes meny- 
nyiség felvétele éiltal az 

I igazit kitudjuk).
' Falsum, k. hamisítvány. 
Faltelmaschine, n. fodrozó 

gép.
j Fahen , összehajtani; einen 

Brief zur Hälfte der Länge 
nach falten, levelet hosszá
ban félrét összehajtani. 

í Falzbein , k. papíros-simító, 
fáczoló csont.

Falzeisen, Falzmesser, k.
I vargakés, vakaró kés.
! Falzhobel, h. aj gyalu. 
Familienfideicomiss, k. csa

ládi hitbizomány.
I Familienfideicomissgläubi- 

ger, h. hitbizományi hite- 
\ lező.
Famihenname , h. (czég- 

I nél), polgári név, családi
név.

Fanal, h. világító torony. 
Fang, h. fogcis ; der Häiings- 

I läng ist dieses Jahr aus-
I giebig, a heringfogcis az
j idén b ő; das Kapperschiff
I hat einen guten FangI gemacht, a kalózhajó jó

fogást tett ; Häringe vom 
ersten Fang, szäzhering, 
zsenge hering, Maikens- 
hering.

Fangeisen, k. tőr, tőrvas. 
Fantasieseide, n. piheselyem. 
Faransa, faranza (madagas- 

kári pénz, értéke 5  eziisi 
frank).

Farbe, n. 1) sz ín ; die Farbe 
halten, színét m egtartani; 
die Farbe lassen od. ver
lieren od. ver schiessen, 
színét hagyni, színét vesz
teni, fe s te n i; das Tuch 
verliert die Farbe, a posz
tó f e s t , a posztó színét 
hagyja ; a posztó színe ki
megy ; 2) festék; rothe 
Farbe, vörös festék. 

Färbeholz, k. berzsenfa. 
Farbeläppchen, k. bezett, bé

csi rongy.
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Farbelack, /?. festőlak. 
Färbematerialien,/e.s-tó'u«ya- 

gok.
Färben, festeni;  roth fär

ben, pirosra feste n i; grün 
färben, zöldre festeni.

Farbendruck, h. (nyomd.) 
színes nyomat, színnyomat^

Farbenerde, n. festékföld 
festőföld.

Farbenhändler, h. festékárus^
Farbenkasten, h, festéktar- 

tó, festőládika.
Farbenmuschel, n. festék

kagyló, festékcsiga.
Farbenstift, k. színes czeruza.
Färberbaum, h. eczetfa, szö- 

mörcze.
Färberbeere , n. kermeszro- 

var.
Färberginster, h. sárga fes- 

I tőfii.
I Färberröthe, n. (pirosító)
\ buzér.
Färberscharte, n. festő zsol- 

tina.
Färbestoff, h. festő anyag, 

festő szer.
Farbholz, k. festőfa.
Farbig, színes; farbige bor- 

dirte Tücher, színes szegé
lyezett kendők, színes szél- 
csíkos kendők.

Farbstoff, h. festő anyag.
P’arbwaare, n . fe.stékáru, fes

ték.
Farbwaarenhandel, h. fes- 

tékáru-kereskedés.
Farin, h,, farin, czukorliszt.
Farinzucker, h. nyers czukor.
Farthing, (ángol fillér), fart- 

hing (egy penny negyedré
sze —  1^/5 krajczár).

Fasan, h. fáczán.
Fascikel, k. iratcsomó.
Faser, n. rost, fikarcz.
Fasergyps, h. gipszpát.
Faserkalk, h. atlaszpát, ros

tos mészkő.
Faserkohle, n. fosztó szén, 

rostos szén.
Fashionable, divatos.
Fass, k. hordó; edény; bó- 

döny; franco Fass, bér
mentes hordó ; ingyen hor
dóval; a hordó ingyen; 
grosses Fass, öreg hordó; 
per Hectoliter ohne Fass,



Fassbier Faulenzer F  ebi schlagen

hectoliterenként hordó nél
kül.

Fassbier, k, hordóssör. 
Fässchen, k. hödöny, bödöny- 

ke ; átalag ; ein Fässchen 
Butter, egy bödöny va j; 
ein Fässchen W ein, egy 
átalag bor ( =  135 liter). 

Fassdaube, n. hordódonga. 
Fassen 1) fog la ln i; Perlen, 

Edelsteine fassen, gyön
gyöt^ drágakövet fog la ln i;
2) beleférni; das Fass 
kann nicht so viel fassen, 
a hordóba nem fé r annyi;
3) felfogni, megérteni ; er 
hat den Sinn meines Brie
fes nicht recht gefasst, le
velem értelmét nem fogta 
fel helyesen; einen Ent
schluss fassen, magéit elha- 
téirozni: auf Etwas gefasst 
sein , valamire elkészülve 
lenn i; 4) sich kurz fas
sen, rövidre fogni (irályt, 
beszédet); 5) sich gefasst 
machen, készen tartani 
magát valamire; sich dar
auf gefasst machen , el
szánni magát valamire.

hassion, n. bevallás; Steuer- 
t'assion, adóbevalhís. 

i’'asshahn, h. Fasspipe, n.
csap, hordócsap. 

kasspech, h. kádárszurok. 
I’’assreif, h. hordóabroncs. 
kassung, n. foglalás, foglal- 

vány; die Fassung der 
Steine ist sehr geschmack
voll, a kövek foglalványa 
igen ízléses.

kassweise, hordó számra, 
hordókban ; das Mehl wird 
liier fassweise verkauft, a 
lisztet itt hordókban árul
ják.

kasswerk, k. kádármunka. 
I'astage, n. 1) pakoló hordók, 

pakoló ládák ; (ha j.) pako
ló hordók készlete; 2) pa
koló, hordók dija. 

löilhom, (ángol mérték), fo 
nal (1'83 méter), tenger 
mérésénél használják. 

l'aliren, bevallani (á ru t). 
1'ntirung, n. bevallás. 
kuni, hibéis, rossz, használ- 

hotlan; faules Geschäft,

lÜTCKkedelmi szótár. I.

rossz ügylet; faule Fische, 
kopasz mentség; faules Un
ternehmen, kétes vállalat 
V. vállalkozás.

Faulenzer, h. sorvezető.
Faust, n. marok (lóm érték); 

auf eigene Faust, maga- 
kezére, maga szakállára.

Fäustel, k. félkézkalapács, 
kézi kalapács.

Fausthandschuh, h. fejes 
keztyü.

Faustpfand, k. ingó zálog, 
kézi zálog.

Faustpfandsgläubiger, h. zá
logos hitelező.

Fautfracht, n. ál fuvar ( a 
kárpótlás neve, melyet a 
hajós a rakodótól követel
het, ha a kikötött teher nél
kül kénytelen elutazni).

Fayence , fajánsz , kőedény 
(fél porczeilán ).

Fechsung, n. termés, l. Fäch- 
sung.

Feder, n. 1) to l l; {am Hute) 
forgó, tollbokréta ; 2) rugó, 
pl. kocsirugó, órarugó.

Federalaun, h. hajsó , fö ld 
ien.

Federball, h. toll-labda.
Federbesen, h.tollseprő, törlő.
Federbett, k, 1) tollas ágy; 

2) ruganyos ágy.
Federblume, 7i. tollvirág.
Federbusch, h. tollbokréta, 

forgó, toliforgó.
Federhalter, h. tolltartó.
Federnhandel, h. Federn

handlung , n. tollkereske- 
dés.

Federnhändler, h. tollkeres
kedő.

Federharz, k. kaucsuk, rug
gyanta.

Federkiel, h. tollszár.
Federmatratze, n. ruganyos 

derékalj , ruganyos mat- 
ráicz.

Federmesser, k. tolikés, zseb
kés, peneczillus.

Federmufí, h. tollas tuszli v. 
muff.

Federpelzwerk, k. toliprém.
Federrohr, k. tolltartó.
Federvieh, k. baromfi, apró

marha, majorság.
Federwaage, n. csapófont,
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körtefont; ruganyos mér
leg.

Federweiss, k. síkpor, föld
ien, hajsó.

Federwisch, h. tolitörlő, toll- 
seprő.

Felre, n. féhe, féheszürke- 
prém (szürke evet és mo- 
gyorónyest préme).

Fehlbitte, n. W ir hohen 
keine Felilbitte zu thun, 
indem wir Sie ersuchen, 
reméljük, hogy nem uta
sítja vissza kérésünket, 
h og y ..., reméljük, hogy 
nem hiába kérjük.

Fehldirigirung, n. hibás irá 
nyítás.

Fehlen, 1) hiányzani ; es 
fehlen noch mehrere Po
sten, még több tétel hiány
zik ; es fehlt viel daran, 
sok híja van; Aufträge 
fehlen ganz, egy áltáléiban 
nincsenek megrendelések; 
es fehlte wenig, dass ..., 
kicsinybe múlt, hogy . . . ;  
2) an m ir soll es nicht 
fehlen, rajtam ne múljék; 
ich werde es an Bemü
hungen nicht fehlen las
sen, nem fogom elmulasz
tani az utcmjcirást, utánjá
rásomon nem fog juú ln i; 
woran ich es nicht habe 
fehlen lassen, mit el nem 
mulasztottam.

Feh ler, h. hiba; grosser 
Fehler, 7iagy hiba, szarvas 
hiba; einen Fehler bege
hen, hibázni; es haben 
sich mehrere Fehler in 
diese Kechnungen einge
schlichen, ezekbe a szá-na- 
dásokba több hiba csúszott 
be.

Fehlerfrei, hibátlan; fehler
freie Buchung, hibátlan 
elkönyvelés.

Fehlerfreiheit, n. hibátlan- 
ság; Fehlerfreiheit der 
Waare, az áru hibátlan- 
sága.

Fehlerhaft, hibcis; fehler
hafte Waare, hibás áru.

Fehlgegangener Brief ,írá?iy- 
vesztett levél.

Fehlschlagen, nem sikerülni:

9



Fehlsumme Feilsclien Fost

alle seine Unternehmun
gen sind f eilige schlagen, 
minden vállalata dugába 
dőlt; unsere Hoffnungen 
sind fehlgeschlagen, re- 
ményeink megsemmisültek; 
die Ernte ist fehlgeschla
gen , az aratás rosszul 
ütött ki.

Fehlsumme, n. hiányzó ösz- 
szeg.

Feierabend, h. esti szünet, 
munkaszünet; Feierabend 
machen, megszűnni dol
gozni ( este).

Feiern, szünetelni, munka
szünetet tartani.

Feiertag, h. ünnep, ünnep
nap ; szünetelő nap.

Feiertagsarbeit, n. ünnepi 
munka.

Feige, n. fü ge ; gebrannte 
Feige, pörkölt füge, füge- 
kávé; getrocknete Feige, 
aszalt füge,

Feigenkafíee, k. fügekávé.
Feigenkäse. n. fügesajt ( spa

nyolországi édesség, finom 
füge, mandula, mogyoró, 
pistáczia s más különféle 
fűszer vegyülékéhől össze
sajtolva).

Feil, eladó; dieser Colonial
artikel is sehr feil, ezt a 
gyarmati czikket nagyon 
kinálgatják; dieses Stück 
Zeug ist mir um solchen 
Preis nicht feil, ez a da
rob keime ily áron nem el
adó; ezt ily áron el nem 
adom.

Feilbieten, árulni, áruba bo
csátani, eladóvá tenni.

Feilbietung, n. 1) áruba bo
csátás ; 2) árverés.

Feilbietungsbedingniss, k. 
árverési föltétel.

Feilbietungsedict, k. árve
rési hirdetmény.

Feilbietungsgesuch, k. árve- 
rési kérvény.

Feilbietungstermin, h. árve
rési határnap.

Feile, n. reszelő.
Feilkloben, h. kösü, köröm

csavar.
Feilschaft, n. eladó jószág, 

eladó áru.

Feilschen, sokat alkudozni, 
czigánykodni.

Feilspäne, reszelék, reszelő- 
forgács.

Fein, fi^om, jóféle, tiszta ; 
feine Waare, finom á ru ; 
fein mittel, középszerűnél 
jobb, finom középszerű; fei
nes Silber, tiszta, finom 
ezüst; feines Gold, tiszta, 
finom arany.

Feingehalt, h. (des Silbers 
od. des Goldes), (az ezüst 
V. arany) finomsága, tisz
tasága V. szintartalma; 
(pénzügy) magsúly.

Feingold, k.szinarany,finom
arany.

Feinheit, n. finomság; die 
Feinheit des Goldes und 
des Silbers wird meistens 
in Tausendtheilen ausge
drückt, az arany és ezüst 
finomsága jobbára ezred
részekben fejeztetik ki.

Feinkörnig, aprószemű, fi- 
nomszemü; feinkörniges 
Eisen, finom szemű vas.

Feinmittel, középszerű
(áru ).

Feinsilber, k. finomezüst.
Feketeholz, k. feketefa (p i

paszárnak való).
Felber, h. felpel, félbársony.
Felberholz, k. fehér fűzfa.
Feld, k. mező; Feld der 

Thätigkeit, munkakör;
aus dem Felde schlagen, 
kiütni V. kivetni a nyereg
ből ; das ist noch in wei
tem Felde, messze vagyunk 
még Ottód; das Feld der 
Bankactien war sehr be
lebt, (b r .) a bankrészvé
nyek üzlete igen élénk volt.

Feldbett, tábori ágy.
Feldflasche, n. csutora, ku

lacs, tábori kulacs.
Feldfrüchte, mezei termé

nyek.
Feldinventar, k. gazdasági 

leltár.
Feldkümmel, h. mezei kö

mény.
Feldspath, h. földpát.
Feldstecher, h. tábori látcső, 

messzelátó.
Feldstuhl, h. tábori szék.
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Felge, n. keréktalp.
Feli, k, bőr (kisebb állatok 

lenyúzott bőre, rendesen 
szőröstől).

Felleisen, k. túrba, batyu, 
borjú, bőrláda.

Fellhändler, h. börkereskedő.
Felpel, k. felpel (félbársony).
Fenchel, h. édes kömény, 

ánizs.
Fenchelholz, h.szaszafraszfa.
Fenchelöl, k. édes kömény

olaj ( illó olaj),
Fenster, k. ablak.
Fensterangel, n. ablaksark.
Fensterblei, k. ablakólom.
Fenstereisen, k. ablakvas.
Fensterglas, k. ablaküveg,
Fensterholz, k. ablakfa.
Fensterrahmen, h. ablakke

ret, ablakráma.
Fensterrouleaux, k. ahlak- 

redő.
Fensterwirbel, h. ablakka- 

lantyu.
Ferien, szünidők.
Ferkel, k. malacz.
Ferman, ( Törökországban)  

engedély ( kereskedésre).
Fernambukholz, k. berzsen- 

fa, fernambukfa, brazíliai 
fa.

Ferner, további; tovább; 
ich sehe Ihren fem em  
Aufträgen entgegen, to
vábbi rendeletéit várom, 
további megbízásait várom.

Fernglas, k. Fernrohr, k. 
távcső, messzelátó, messze
látó cső.

Ferronnerie, n. építési vas
áruk.

Ferse, n, tinó, üsző.
Fertig, kész; fertige Klei

dungsstücke, kész ruhák.
Fertigen, iratot aláírni, czé- 

get jegyezni.
Fertigkeit, n. készség, ügyes

ség.
Fertigmachung, n. elkészítés.
Fertigung, n. névaláírás.
Fes, h. fez, töröksapka.
Fest, szilárd, biztos; fester 

Preis, szabott ár; fest kau
fen od. auf feste Eechnung 
kaufen, megtartásra venni; 
feste Valuta, állandó érték; 
festes Anerbieten, határa-



zott kínálat; feste An
stellung , állandó alkal
mazás ; feste Lieferungs
zeit, záros szállítási idő; 
in festen Händen sein, 
biztos kezekben lenn i; die 
Börse blieb fest, a börze 
szilárd maradt; Caffee 
wird fest auf Notirung 
gehalten, a kávé állandóan 
jegyeztetik ; eine feste Be
stellung machen, megtar
tásra rendelni; zu einem 
festen Zinssätze, megsza
bott kamat mellett; fest 
und offen ( br.),7neg-ügylet.

Festfahren. Sich in einem 
Unternehmen festfahren, 
valamely vállalatba belebo
nyolódni V. belemászni; 
das Schiff ist festgefah
ren, a hajó zátonyra jutott 
V. fennakadt.

Festgesetzte Preise, szabott 
árak.

Festigkeit, n. állandóság, 
szilárdság; die Börse hat 
ihre Festigkeit wiederge
wonnen, a böi'ze (tőzsde) 
ismét viszszanyerte sziléird- 
ságát;diQn Geschäften neue 
Festigkeit verleihen,a2 üz
letmenetet megszilárdítani; 
Festigkeit der Preise, az 
árak állandósága.

rhstnageln. Ein Kapital fest
nageln, tökét ingatlanba 
verni.

l'’estsetzen, megállapítani; 
die Preise haben sich 
noch nicht festgesetzt, az 
árak még nem szilár dúltak 
meg; die Tara ist auf 4 Pro- 
cont festgesetzt, a göngy- 
súly négy százalékban van 
megállapítva.

l<’üstsetzung, n. határozat, 
meghatározás, megállapo
dás ; ohne Festsetzung 
des Courses, az árfolyam 
megállapítása nélkül.

l'’cHtKtellen, megállapítani; 
(Ue Preise feststellen, az 
árakat megállapítani; die 
(hialität der Waare fest- 
Htollen, az áru minőségét 
megállapítani.

l-’('Htstellung, n. megállapítás;

Festfahren

die Makler sind mit der 
Feststellung der Course 
beauftragt, az árfolyamok 
megállapítása az alkuszok 
dolga; az árfolyamok meg
állapításával az alkuszok 
vannak megbízva.

Festverzinslich (bank), ren
desen kamatozó, állandóan 
kamatozó ( ellentétben az 
osztalékot nyújtó papírok
kal, melyek kamatozása bi
zonytalan).

Fett, k, zsír, zsiradék.
Fettfabrikate, zsír gyártmá

ny ok.
Fett waare, n. zsiradék ; zsir- 

Cl?’Ú.
Feuchtigkeit, n. nedvesség; 

vor Feuchtigkeit zu be
wahren, nedvességtől meg
óvandó (felirat továbbítan
dó árukra).

Feuer, k. tűz; Sie werden 
finden, dass der W ein 
Feuer und Blume hat, ta
pasztalni fogja, hogy e bor
nak tüze és zamatja van; 
dieser Diamant hat vieles 
Feuer, e gyémántnak élénk 
ragyogása van.

Feuerassecuranz, n. tűzkár- 
biztosítás.

Feuerbeständig, n. tűzálló, 
tűzhatlan, tüzetdlló.

Feuereimer, h. tűzoltó veder 
V. csöbör.

Feuerfest, tűzálló.
Feuergewehr, k. lőfegyver, 

puska.
Feuerhaken, h. 1) piszkavas; 

2) tűzoltó csáklya, vas- 
macska.

Feuerlöscheimer, h. tűzoltó 
veder.

Feuerlöschgeräthe, tűzoltó
szerek.

Feuerpfanne, szénserpenyő.
Feuerroth, vészveres, tűzpi

ros.
Feuerschaufel, n. tűzlapát.
Feuerschifí, k. világító hajó.
Feuerschwamm, h. tapló.
Feuersocietät, n. tűzbiztosító 

társaság.
Feuerspritze, w.íŵ /ecs/c<?7idó',
Feuer stahl, h. aczél ( tűzütés- 

re szolgáló).

Festverzinslich
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Feuerstein, h. kova. (tüz- 
ütésre).

Feuerversicherung, n. tüz- 
kárbiztositás.

Feuerversicherungsanstrich 
h. tűzbiztos máz (vízüveg 
oldatából).

Feuerversicherungsanstalt ,
n. tüzkárbiztosító intézet.

Feuerversicherungsbranche
n. tűzkár-biztosítási szak.

Feuerversicherungsgeschäft 
k. tüzkárbiztosítási ügylet.

Feuerversicherungsgeseil- 
schaft, n. tüzkárbiztositó- 
t ár saság.

Feuerversicherungspraemie,
n. tűzkár biztosítási díj.

Feuerwerkscigarre, n. tűzijá
ték-szivar (szivar besodrott 
robbanó anyagokkal).

Feuerwerkskörper, tűzijáték 
készítmények.

Feuerzange, n. tűzfogó, csi- 
pővas.

Feuerzeug, k. tűzszerszám.
Fez, h.fez, török sapka.
Fiaker, h. 1) bérkocsi; 2) 

bérkocsis.
Fiasco, k. kudarcz, bukás; 

Fiasco machen, kudarczot 
vallani, megbukni.

Fiber, n. rost, kanaf.
Fichtenharz, k. fenyő gyanta.
Fichtenholz, k. fenyőfa.
Fichtenrinde, n. fenyőkéreg.
Fichus, nyakkendŐGske (há- 

rojiiszögü kis nyakkendő v. 
mellkendö hölgyek számá
ra ).

Fictivconto, h. költött számla, 
holt számla.

FideicommiSjfe. hitbizomány.
Fideicommissionsanwart- 

schaft, n. hitbizományi vá- 
roinány.

Fideicommisgericht, k. hit- 
bizományi bíróság.

Fideicommisgut, k. hitbizo
mányi jószág.

Fidibus, h. fidibusz, pipa
gyújtó.

Fieberrinde, n. khinakéreg.
Fiedel, n. hegedű.
Fiedelbogen, h. hegedüvonó.
Fierant, h. vásáros, vásár

járó.
Fignriren, szerepelni; die 

9 -

Fignriren
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Posten figuriren in mei
nem Conto current, a té
telek folyó számlámban sze
repelnek.

Fikatinholz, k. fikatirifa.
Fiktilien , művészi agyag

áruk.
Fiié , feltüzö fonal (melyen 

tartják irodákban a lapo
kat, árjegyzékeket stb.).

Filetarbeit, n. reczemunka.
Filial, fiók.
Filialbank, n. fiókbank.
Filiale, n. fiók, fiókintézet.
Filialetablissement, k. fiók

telep, fióküzlet.
Filialfirma, n. fiókczég.
Filialgeschai't, k. fióküzlet.
Filialhandlung, n. fiókkeres

kedés.
Filialkasse, n. fiókpénztár.
Filial verein, h. fiókegyesület, 

fiókegylet.
Filigranarbeit, n. filigrán- 

munka.
Filoselle, l. Floretseide.
Filter, h. szűrő.
Filtrirpapier, k. szűrő papi

ros.
Fiitrirsieb, k. szűrő szita.
Filtrirstein, h. szűrőkő.
Filz, h. nemez.
Filzhut, h. nemezkalap, szőr

kalap.
Filzkappe, n. nemezkucsma.
Filzpfropfe, n. nemezfojtás, 

puskafojtás.
Filzring, h. tyúkszemgyűrü.
Filzschuh, h. nemezczipő, ne

mezcsizma.
Filzsohle, n. nemeztalp.
Filzstiefeln, nemezcsizma, bo

tos.
Filzwaare, n. nemezáru.
Financier, li. pénzügyi szak

ember.
Financieren , 1) pénzelni

(pénzügyi műveleteket ten
ni ) ; 2) pénzzé tenni.

F inanz, n. pénzügy; die 
hohe F inanz, magasabb 
pénzvilág.

Finanzamt, h. pénzügyi hi
vatal.

Finanzbeamter, h. pénzügyi 
tisztviselő.

Finanzcommissär, h. pénz
ügyőri biztos.

Finazdirection, n. pénzügy- 
igazgatóság.

Finanzen, pénzügyek.
Finanzgericht, k. pénzügyi 

biróság.
Finanzgruppe, n. bankár

csoport.
Finanziell, pénzügyi; finan

zielle Gebahrung, pénz
ügyi kezelés; finanzielle 
Verlegenheit, pénzzavar; 
vom finanziellen Stand
punkte aus, pénzügyi .szem
pontból.

Finanzjahr, k. pénzügyi év.
Finanzkammer, n. kincstár, 

kamara. [pót.
Finanzlage, n. pénzügyi álla-
Finanzmann, h. pénzügyi 

szakember.
Finanzminister, h. pénzügy- 

miniszter.
Finanzministerium, k. pénz

ügyminisztérium .
Finanzoperation, n. pénz

ügyi művelet.
Finanzorgan, k. pénzügyi kö- 

zeg.
Finanzrath, h. pénzügyi ta

nácsos.
Finanzsache, n. pénzügy.
Finanzsystem, k. pénzügyi 

rendszer.
Finanzübertretung, n. pénz

ügyi kihágás.
Finanzwache, Finanzwach

mannschaft, n. pénzügy- 
őrség.

Finanzwächter, h.pénzügyőr.
Finanzwelt, n. pénzvilág.
Finanzwesen, k. pénzügy.
Finanzzoll, h. pénzügyi vám.
Finden, ta lá ln i; eine Bech- 

nung richtig finden, szcim- 
lát helyesnek ta lá ln i; es 
haben sich Käufer gefun
den, vevők találkoztak; 
ich finde mich veranlasst 
zu . . .  indíttatva érzem ma
gam, hogy . . . ;  sich zu 
etwas bereit finden, kész
nek nyilatkozni valamire, 
késznek ajánlkozni vala
mire ; für gut finden, jó 
nak lá tn i; es wird sich 
finden, majd kisül; majd 
rendbe jő .

Fingerhut, h. gyűszű.
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Fingerring, h. karikagyűrű.
F in g ir t , költött; fingirter 

Wechsel, költött váltó, ál
váltó, pinczeváltó; fingirte 
Bechnung ( olaszosan: con
to finto), költött számla, 
fingirter Nutzen, képzelt 
haszon.

Finito, számlalezárás.
Finkeljochen, h. gabnapá- 

linka.
Finnglas, k. flnüveg.
Finnspiegel, h. üvegtükör.
Finte, n. csel, ravaszság, ka- 

laßnta; Finten machen, 
csellel élni, cselt vetni.

Firkin, ángol kis hordó —  
40'891 liter. Firkin Ale =  
8 gallon — 36'967 liter. 
Firkin-vaj 25'4 kg. F ir -
kinbor =34'067 liter. F ir - 
kin-szappan — 29'03 kg.

Firma, n. 1) czég; vollkom
men gleichlautende F ir
ma, teljesen azonos czég; 
Firma zeichnen, czéget 
jegyezni; Firma geben, 
czégvezetöi jogosultsággal 
felruházni; czégvezetöi jo 
got adni; Firma mit Na
men, névbeli czég; 2) ke
reskedő ház; alte Firma, 
régi czég, régi kereskedő 
ház.

Firmaführer, h. czégvezető.
Firmaführung, n. czégveze- 

tés; gemeinsame Firma
führung, együttes czégve- 
zetés.

Firmagebrauch, h. czéghasz- 
nálás; unbefugter Firma
gebrauch, czégbitorlás, jo 
gosulatlan czéghasználás.

Firmant, h. czégvezető.
Firmastampiglie, n. czégbé- 

lyeg.
Firmazeichnung, n. czég- 

j  egy zés, czégbejegyzés.
Firménbureau, k. czégtuda- 

kozó (jelenleg csak az Egye
sült államokban divatozó 
intézet).

Firmenprotocoll, Firmenre
gister, k. czégjegyzék.

Firmenwählungj, n. czégvá- 
lasztás; Becht zur Fir- 
menwahlung, czég válasz
tási jog.
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Firmenwahrheit, n. czegva- 
lóság,

Firmenwechsel, li. czégvál- 
tozás,

Firmiren, czégét diáimig czé- 
gezni.

Firmirend, ezégjegyző; der 
firmirende Beamte der 
Bank, a bank ezégjegyzö 
hivatalnoka.

Firniss, k. firnájsz, fírnácz.
Fisch, hal.
Fischangel, n. halhorog^ ha

lászhorog.
Fischbehalter, h. halhomhár^ 

halbárka, haltartó ( hajó- 
nem).

Fischbein, k. halhéj, hal- 
csemt.

Fischernetz, k. halászháló.
Fischhálter, h. halbárka, 

haltartó.
¥ischhajiáel,h.halkereskedés.
Fischhändler, h. halárus.
Fischholz, k. sárgafa.
Fischkäse, n. halsajt (hol

landi keveréksaj t).
Fischkörner, halvész, masz

lag.
Fischleim, h. vizahólyag.
Fischmaíkt, h. halyiacz.
Fischöl, k. halzsir.
hischotterfell, k, vidrabör,
Fischplatz, h. halpiacz.
Fischreuse, n. halvarsa (fo

nadék hámozatlan vessző
ből).

Fischrogen, h. halikra.
1 '̂ischthran, h. halzsir.
h’iscus, h. kincstár.
l ’isetholz, k. sárgafa (ma

gyar).
l*’isíiarmonika, n. fisharmo- 

nika (hangszer).
l''iskalzoll, h. pénzügyi vám.
Î ’isole, n. bfib, paszuly.

állandó; fixe Preise, 
szabott árak ; fix und fer
tig, egészen kész; Geschäf
te auf fix und täglich, zá
ros napi ügyletek (ügyle
tek határozott és nyilt ha
táridőre ).

l''ixation der Steuer, n. adó- 
megállapitás.

1) (b r.) (kéznélV. bir
tokban 7iem levő értékpa- 
fiirókát) határidőre elad

ni ; Getreide fixen, gabo
nát határidőre eladni; 
(berlin i börze), csökkenőre 
üzérkedni.

Fixer (b r.), csökkentő.
Fixgeschäft, k. (b r.), záros 

ügylet (határozott napra 
kötött ügylet).

Fixiren, állandósítani; sich 
fixiren, letelepedni.

Fixstempel, h. állandó ösz- 
szegü bélyeg.

Fixum, k. állandó v. biztos 
jövedelem; állandó űzetés.

Flach eisen, k. laposvas, pánt
vas, (rudvas, melynek na
gyobb a szélessége, mint a 
vastagsága).

Flächenberechnungsapparat 
k. térkiszámitó.

Flachfisch, h. tőkehal.
Flachs, h. len.
Flachsgarn, k. lenfonal.
Flachshändler, h. lenkeres

kedő.
Flachstickerei, n. sima hím

zés.
Flachswaare, n. lenáru.
Flageolet, k. fuvolácska, ma- 

dár-fuvolka.
Flacon, k. üveg (kül. illatsze

rekre), flakon.
Flagge, n. zászló, lobogó; 

die Flagge deckt die Waa- 
re, a lobogó védi az á rut; 
unter neutraler Flagge 
fahren , semleges zászló 
alatt hajózni; neutrale 
Flagge deckt feindliches 
Gut, a semleges zászló védi 
az ellenséges árut.

Flaggenluch, k. vitorlavá
szon.

Flammeleisen, k. bugavas.
Flanell, h. flanel.
Flasche, n. palaczk, üveg; 

die Weine sind bereit, 
auf Flaschen gefüllt zu 
werden, a borokat lehet 
már palaczkokra szedni.

Flaschenbier, h. palaczksör.
Flaschenfutter, k. Flaschen

keller, h. pinczetok.
Flaschenkürbiss, h. lopótök.
Flaschenlack, h. palaczk- 

viasz, palaczkszurok.
Flaschenreif, üvegre fejthető 

(bor).
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Flaschenzug, h. csigasor, csi- 
garnü.

Flau, pangó; dieser Artikel 
ist ausserordentlich flau, 
ezt a czikket alig keresik; 
der Markt ist flau, a vásár 
bágyadt; im Handel ist 
es flau, a kereskedés bá
gyadt ; Credit mobilier 
bleibt fortwährend flau, 
a hitelbank papírokat még 
mindig nem keresik; die 
Nachfrage wird immer 
flauer, a kereslet ( kere
sés) mind bágyadtabb lesz ; 
flaue Börse, bágyadt v. 
pangó börze (tőzsde).

Flauheit, n. lanyhaság, lan- 
kadtság, bágyadtság; Flau
heit herrscht in all unsern 
Artikeln, minden czikkünk- 
re nézve bágyadtság ural
kodik ; Flauheit der Cour- 
se, az árfolyamok bágyadt
ság a.

Flaum, h. Flaumfeder, n. 
pehely, pihe.

F la v in , flavin ( a querczit- 
romfahéjból készített festő
anyag).

Flechte, n. zuzmó.
Flechtweide, n. kötőfüz, ko- 

sárfüz.
Fleckig, 1) foltos, pecsétes; 2) 

pettyes, babos.
Fleckkugel, n. pecséttisztitó 

golyó (szappanból), pecsét- 
szappan.

Fleisch, k. hús. [nat.
Fleischextract, h. húskivo-
Fleischgries, h. húsdara, 

(szárított húsnak darával 
való keveréke).

Fleis chhackmas chine, w. s- 
vágó gép.

Fleischmarkt, h. húspiacz.
Fleischmehl, k. húsliszt.
Fleischpfennig, h. húsadó, l. 

Fleischsteuer.
Fleischsorte, n. húsnem.
Fleischsteuer, n. húsadó.
Fleischwaare, n. húsáru.
Fleischwurst, n. kolbász.
Fleiss , h. szorgalom; mit 

Fleiss, készakarva, szánt- 
szándékkal.

Flickwerk, k. férezmü, fér- 
czelmény.
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Fliederblüthe, n. hodzavirág.
Fliedermus, k. bodzaiz.
Fliegend, repülő; fliegende 

Brücke, n. repülő h id ; 
fliegende Schuld, lebegő 
adósság; unter fliegen
dem Siegel, függő pecsét 
alatt.

Fliegenpapier, k. légyölő pa
piros.

F liese , n. koczkatégla , bu
roktégla (a padozat s fa la
zat beburkolására).

Fiiess, k. fü rt, gyapjú, l. 
Vliess.

Fiiessen 1) fo ly n i; grosse 
Summen sind in die Bank 
geflossen, nagy összegek 
folytak be a bankba; er 
hat einen fliessenden Styl, 
folyékony irmodora vari;
2) (a. m. durchschlagen), 
ita tn i; dieses Papier 
fliesst, ez a papir itat.

Fliesspapier, k. itatóspapir.
Flinte, n. puska.
Flintenstein, h. kova.
Flintglas, k. ólomüveg, fiin t- 

üveg.
F litte r, h. pillangó - lemez 

(arany v. ezüstből).
Flittergold , k. pillangó-le

mez, sárga s ík , aranyle
mez, aranypapír.

Flittersilher, k. pillangó- 
ezüst, fehér sík, ezüstlemez, 
ezüstpapir.

Flocke, n. Flockseide, n. p i- 
heselyem, fátyolselyem.

Flockentuch, k. daróczposztó.
Flockwolle, n. nyiradék- 

gyapju.
Flohsame, h. bolhamag.
Flor, h. 1) fiór, fátyol,fátyol

szövet ; 2) virágzás; im 
Flore sein, virágzani, dísz- 
leni; der Handel dieses 
Landes ist im Flor, ez 
ország kereskedelme virág
zásban van V. virágzik; 
ein Geschäft in F lor brin
gen, üzletet felvirágoztat
ni ; dieser Industriezweig 
wird bald in F lor kom
men, ez az iparág hamar 
fel fog virágozni.

FÍoretband, k. fátyolselyem
szalag.

Floretseide, n. fioretselyem, 
fátyolselyem.

Floriren, virágozni, díszleni.
Floss, k. szál, talp, tutaj.
Flossbauholz, k. úsztatott 

épületfa.
Flösser, h. Flossmann, h. 

tutajos, talpas.
Flossholz, k. tutajozott fa.
Flossverkehr, h. tutajforga- 

lom.
Flossverwalter, h. szálmes

ter.
Flöte, n. fuvola.
Flotille, n. hajószakasz, ha- 

j  ócsapat.
Flott. Ein Schiff flott ma

chen, megfeneklett hajót 
elindítani v. szabaddá ten
n i; das Haus ist wieder 
flott geworden, a ház ki
ver gödött a bajból; a ház 
újra rendbe jö t t ; ein flot
ter Umsatz, élénk forga
lom , élénk adásvevés; 
flottes Kapital, mozgó tőke, 
könnyen kapható olcsó tő
ke ; flotter Arbeiter, fürge 
munkás (kinek keze alatt 
ég a munka).

Flotte, n. flotta, hajóraj.
Flucht, n. szökés, megszökés ; 

Flucht des Gemeinschuld
ners , a közadós megszö
kése.

Flüchtig, fu tó ; der Fallit 
ist flüchtig geworden, a 
bukott megszökött; a bukott 
odábh á llo tt; flüchtiges 
Oel, illó o la j; flüchtige 
Arbeit, sietve készült mun
ka ; elhányt-vetett munka.

Fluctuation, n. ingadozás; 
dieser Artikel ist bestän
dig Fluctationen ausge
setzt, ewne/c a czikknek foly
tonos áringadozása van.

Fluctuirend, ingadozó, inga
tag ; ingadozva, hullá
mozva.

Flügel, h. 1) szárny; 2) zon
gora.

Flügelbahn, n. (v u .) szárny
vonal.

Flügelhorn, k. vadászkürt.
Flugschrift, 71. röpirat.
Fluss, h. fo lyás; eine Ange

legenheit in Fluss brin
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gen, valamely ügyet folya
matba hozni, megindítani.

Flussabwärts, vízmentében.
Flussassecuranz, n. folyóvízi 

biztosítás.
Flussaufwärts, folyó ellené

ben.
Flusscon OS sement, k. (ha j.) 

hajós elismervény.
Flussdampfer, h. (folyóvízi) 

gőzhajó, gőzös.
Flussgefahr, n. (b izt.) vízve

szély, vízkoczkázat.
Flussharz, k. folyó gyanta.
Flüssig, folyó ; Ihre Forde- 

riing ist noch nicht flüs
sig gemacht worden, köve
telését még nem tették fo- 
lyóvá; sein Kapital ist 
flüssig geworden, tőkéje 
folyóvá le tt; flüssige Gel
der , folyóvá tett pénzek, 
rendelkezésre álló pénzek.

Flüssigkeitsmaass, k. folya
dékmérték.

Flüssigmachung, n. folyóvá- 
tétel, folyósítás.

Flussschiffer, h. folyamha
jós.

Flussschifffahrt, n. folyam- 
hajózás.

Flussversicherung, n. (bizt.) 
folyóvízi biztosítás.

Flusszoll, h. folyóvám.
Fluth, n. (ha j.), dagály.
Fogasch, h. fogas.
Fohlen, k. csikó l. Füllen.
Folge. In  Folge Ihres Aner

bietens, ajánlata következ
tében; ich stehe für alle 
Folgen, a következmények
ért jó t állok; die Sache 
kann Folgen haben, a do
lognak következményei le
hetnek ; Folge leisten, en
gedni valaminek, teljesíte
ni valamit; in der Folge, 
jövőben.

Folgend, következő; im fol
genden Jahre, következő v. 
jövő évben.

Foliant, h. ívnagyságú könyv.
Folie, n. aranyfüst, ezüstfüst.
Foliiren, lapszámozni.
Foliirt, (kv .) lapszámozott 

( midőn a kereskedelmi 
könyvekben mindkét olda
lon ugyanaz a szám áll).
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h'oliirnng, n. számozás ivlap 
szerint.

l'^olio, k. ivlap; in Folio, ív- 
rétben ; ein Band in Folio, 
ivrétkötet; wir haben ein 
Folio in der Bank, szám
lánk van a bankban^ la
punk van a bankban; Fo
lio recto, innenső lap ; Fo
lio verso, túlsó lap. 

l''oliobernfung, n. hivatko
zás lapra.

h'ond, li. alap, alaptőke, pénz
alap, tőke ; fonds perdiies, 
vesztett alap; es stellen 
ibm bedeutende Fonds zur 
Verfügung, jelentékeny v. 
tetemes tőkék állanak ren
delkezésére.

h'ondausweis, h. tőkekimuta
tás, alapkimutatás. 

l»’onds, (b r.) értékpapirok ; 
öffentliche Fonds, állam- 
papirok; öffentliche Fonds 
erlitten einigen Rück
gang, az állampapírok né
milep csökkentek. 

P’ondsbesitzer, h. értékpapir- 
birtokos.

f'ondsbörse, n. értékbörze,
( értéktőzsde). [lyam.

l'ondscours , h. papirárfo- 
lümdsmakler, h. (hr.),érték- 

papiralkusz.
b'ondspapiergeschaft, fc. ér- 

tékpapirüzlet.
h’ondspapierhandel, h. érték

papír vásárlás.
P’ondsspeculant, h. (b r.), ér- 

tékpapirral üzérkedő, érték- 
papirüzér.

r'orce majeure, (b izt.) erő
hatalom, emberfeletti erő. 

f ’orciren, erőszakolni, túloz
ni, hajszolni.

l*'orderhund, h. (b .), csille, 
bányakocsi.

l'’()nlerkohle, n. bányászén, 
kevert szén.

I' orderlich. Das ist unserm 
Unternehmen nicht för- 
d(iiiich, ez vállalatunknak 
nem válik hasznára v. nem 
hasznos; die Regierung ist 
(bim Plane förderlich, a 
kormány pártolja a tervet; 
ich werde Ihrem Interes
se förderlich sein, az Ön

érdekeit elő fogom mozdí
tani ; verfügen Sie über 
mich, wo ich Ihnen för
derlich sein kann, rendel
kezzék velem, a hol szolgá
latára lehetek v. szolgálha
tok.

Fordern, követelni; ich ha
be tausend Gulden an ihm 
zu ioTÖiOiTíi,ezerforint köve
telésem van rajta ; er for
dert zu viel für seine W'aa- 
re, nagyon magasra tartja 
áruit, nagyon sokat kér 
áruiért; Jemand vor Ge
richt fordern, valakit tör
vény elé idézni, valakit 
megidéztetni.

Fördern, 1) elömozditni, elő
segíteni ; das fördert die 
Sache sehr, ez nagyot len
dít a dolgon; 2) továbbí
tani.

Forderung, n. követelés; e i
ne Forderung einziehen, 
követelést beszedni; ich 
habe eine Forderung an 
ihn, követelésem van rajta, 
követelni valóm van ná la ; 
eine Forderung geltend 
machen, követelést érvé
nyesíteni ; verloren gege
bene Forderung, behajt
hatatlannak mondott köve
telés ; Forderung aufge
ben, elállani a követeléstől; 
der Betrag unserer For
derung beläuft sich au f..., 
követelésünk összege tesz. . .

Förderung, n. 1) előmozdí
tás ; Gesellschaft zur För
derung der Industrie, ipar- 
péirtoló társaság; 2) továb
bítás, továbbszállítás; För
derung schaffen, továbbí
tást eszközölni.

Forderungsberechtigt, köve
telésre jogosiílt.

Forderungsbetrag, h. köve
telési összeg.

Förderungsmittel, k. 1) elő
mozdító eszköz; 2) továbbí
tó eszköz.

Forelle, n. pisztráng.
Form, n. alak, minta; in ge

höriger Form, kellő alak
ban, kellő módon; in be
glaubigter Form, hitelesí
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tett alakban; in aller Form  
Rechtens, teljes törvény
szerűséggel, törvény szerint, 
teljes jogga l; der W ech
sel verstösst gegen die 
vorgeschriebene Form, a 
váltó nem törvényes alakú, 
a váltó nem bir a törvé
nyes kellékekkel.

Formalact, h. formál-ügy- 
let (alakszerűséghez kötött 
ügylet).

Formalität, n. 1) alakszerű
ség, formaság; alle For
malitäten beobachten, 
minden formaságoknak ele
get tenni; 2) bevett szo
kás.

Formaliter, annah módja 
szerint.

Format, k. (kk.) rétnagyság 
(könyvé).

Formfehler, h. alaki hiba, 
alakhiány.

Formel, n. képlet.
Formell, alakszerű.
Förmlich, 1) alakszerű, ren

des, rendszerű; 2) annak 
módja szerint.

Förmlichkeit, n. alakszerű
ség l. Formalität.

Formular, k. minta; Formu
lare sind gratis zu haben 
im Bureau der Gesell
schaft, mintcik ingyen kap
hatók a társaság irodájá
ban.

Formuliren, szerkeszteni; 
fogalmazni.

Formwerth, h. alakérték.
Form widrig, formaság elle

nes , formaság ellen vétő, 
nem alakszerű.

Forstgefälle, n. erdőjövedék, 
erdőjáradék.

Forstrevier, k. pagony.
Forstzoll, h. erdővám.
Fort, tovább, előre; und so 

fort, s így tovább ; es w ill 
mit der Sache nicht fort, 
a dolog nem megy előre, 
nem halad, nem akar sike
rülni ; in Einem fort, fo ly 
vást, mindegyre, egyfolytá
ban.

Fortarbeiten, működését fo ly 
tatni ; das Haus kann 
nicht mehr fortarbeiten,
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a ház nem folytathatja to
vább működését.

Fortbelassen, továbbra meg
hagyni.

Fortbestehen, fennmaradni; 
das Haus wird fortbeste- 
hen, a ház tovább fenn
marad.

Fortbringen, 1) elvinni, to
vábbítani ; 2) sich küm
merlich fortbringen, el
tengődni.

Fortdauer, n. fennmaradás; 
Fortdauer der Nachfrage, 
kereslet ( keresés) folyto
nossága ; ich bitte um die 
Fortdauer Ihres Wohlwol
lens, kérem jó  akaratát ne
kem fenntartani.

Fortdauernd, tartós; die 
fortdauernde Festigkeit 
der Course, az árfolya
mok tartós szilárdsága ; 
in fortdauernder Zunah
me begriffen sein, tartós 
gyarapodásban lenni ; die 
Preise sind fortdauernd 
fest, az árak folyvást tart
ják magukat, az árak fo ly 
vást sziltirdak.

Fortepiano, k. zongora.
Fortfahren, fo ly ta tn i; mit 

dem Verkaufe fortfahren, 
folytatni az eladást; fah
ren Sie nur so fort, wie 
Sie begonnen haben, csak 
folytassa ú gy , a hogy 
kezdte.

Fortführen, 1) folytatni ; ei
ne Firm^ fort führen, a 
czéget fenntartani; ein Ge
schäft fortführen, üzletet 
tovább folytatni; 2) die 
Waaren fortführen , az 
árukat elvinni.

Fortgang, h. 1) folyam at; 
die Sache hat einen guten 
Fortgang, a dolog jó l 
megy; meine Angelegen
heit hat den schönsten 
Fortgang, ügyem a leg
szebben halad ; das Unter
nehmen ist im guten 
Fortgange begriffen, a vál
lalat j Ó folyainathan van ; 
2) gyarapodcis; wir wün
schen Ihren Geschäften 
den besten Fortgang,

ügyeinek legszebb gyara
podását kívánjuk.

Fortkommen, elélni, boldo
gulni ; er ist ein geschick
ter Kaufmann und wird 
schon fortkommen, ügyes 
kereskedő, majd csak elél.

Fortkommen, k. boldogulás; 
was r>. anbelangt, nach 
dem Sie sich erkundigen, 
so findet er, wie wir ver
nehmen, sein gutes Fort
kommen, a mi JD-t illeti, 
a ki után tudakozódik, úgy 
halljuk, hogy szépen bol
dog úl.

Fortlaufen, fo ly n i; die Z in 
sen laufen fort, a kamatok 
folyton folynak.

Fortlaufend, fo ly ó ; fortlau
fende Correspondenz,/oZi/- 
ton folyó levelezés; fort
laufende Zahlen, folyó 
számok.

Fortschreitend, haladó, elő
haladó ; { br.) die 4̂ /o-ige 
Eente behält ihre fort
schreitende Bewegung, a 
négy százalékos járadék 
folytonosan megtartja emel
kedő V. haladó irányzatát.

Portsetzen, folytatni; das 
Geschäft fortsetzen, az 
üzletet fo ly ta tn i; in fort
gesetzter Verbindung mit 
Jemandem stehen, folyto
nos összeköttetésben lenni 
valakivel.

Fortsetzung, n. folytatás; 
die Fortsetzung folgt, foly
tatása következik.

Forum, k. bírói illetőség.
Foulard,/wZár (ind iai mus- 

trás selyem szövet, kül. 
zsebkendő).

Fourage, n. takarmány.
Fournier, n. fu rn ir, falapbo

ríték, falemez.
Fracht,«. 1) teher, fuvar, ra

komány; lohnende Fracht, 
hálás teher; der Fuhrmann 
hat seine Fracht, a fuva
rosnak megvan a maga 
terhe; ohne Fracht abfah
ren, rakomány nélkül el
utazni ; 2) fuvarbér, vitel
bér ; bedungene Fracht, 
kialkudott fu va r; Fracht
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nach üebereinkunft, fu 
vardíj megegyezés szerint; 
nachgenommene Fracht, 
utánvételes fuvardíj.

Frachtabzug," fuvardíj le
vonás.

Frachtanweisung, n. szállí
tó utalvány, fuvar - utal
vány.

Frachtaufgeber, h, (vu .) áru- 
feladó.

Frachtberechnung, n. fuvar
díj -kiszámítás,

Frachtbestimmungen, fuva
rozási szabályzatok.

Frachtbrief, h. szállító levél, 
fuvarlevél; directer Fracht
brief , durchgehender 
Frachtbrief, átmenő fuvar
levél ; Frachtbrief unter 
Leitblatt, (vu .) tőlapos 
szállítólevél.

Frachtbriefabnehmer, h. 
(vu .) czimzett, elfogadó, át
vevő.

Frachtbriefaussteller, h. 
(v u .) küldő, fuvarlevél ki
állítója.

Frachtbriefdeclaration, n. 
( vu.) fuvarlevélbeli nyi
latkozat.

Frachtbriefempfänger, h. l. 
Frachtbriefabnehmer.

Frachtbriefformular, k. fu
varlevélminta, fuvarlevél- 
nyomtatvány.

Frachtcontract, h. fuvarszer
ződés, fuvarozási szerződés.

Frachten, 1) fuvaroztatni, 
szállítani; 2) (ha j.) meg
terhelni ; megrakni ( ha
j ó t ) ; 3) bérelni.

Frachtenablagerung, n. áru
rakodás.

Frachtensatz, h. fuvar árté
tel.

Frachter , Frachtfahrer, h. 
fuvaros, fuvarozó.

Frachtfrei, bérmentes; bér- 
mentesen.

Frachtführer , Frachtfuhr
mann, h. fuvarozó, szál
lító, fuvaros.

Frachtgebühr, n. Fracht
geld, k. fuvarilleték, fuvar
költség.

Frachtgeschäft, k. fuvarozási 
ügylet.
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Frachtgut, k. fuvaráruy te
her dru.

Frachtgutaufnahme, 71. ( vu.) 
teherdru felvétele.

Frachtgutkarte, n. (v u .),te - 
herrovatlap.

Fracht^tausgabe, n. teher- 
drukiadds.

Frachtgutsendung, n. (vu.) 
teherdrii-szdllitds, tehervo
nati druszdllitds.

Frachtgutzug, h. (vu .) teher
vonat.

Frachthandel, h. fuvarozds.
Frachtkarte, n. (vu .) dru- 

rovatlap.
Frachtkosten, fuvarozási 

költségek.
Frachtliste, n. (vu .) teher- 

lajstrom.
Frachtlohn, h. fuvarhér, v i

teldíj.
Frachtmagazin, k. drutcir.
Frachtmakler, h. fuvaral- 

kusz, ftiva rközvetítő al
kusz.

Frachtnote, n. favarjegyzék.
Frachtpferd, k. igds ló.
Frachtpreis, h. fuvardíj.
Frachtrefactie, n. (vu .) fu 

vardíjrész megtérítése, fu
varig edv ezmény.

Frachtsatz, h. fuvardrtétel, 
viteldíjtétel; ermässigter 
Frachtsatz, méi sékelt díj
tétel.

Frachtschiff, k. szállító hajó, 
teherhajó.

Frachtsensal, l. Frachtmäck-
ler.

Frachtspesen, fuvarköltség,
J^h-aclitsteuer, n. fuvaradó, 

teherdruadó.
Frachtstück, k. teherdarab.
Frachtstundung, n. határidő 

a fuvardíj lefizetésére, ha
lasztás a fuvardíj lefizeté
sére, a fuvardíj lefizetésé
nek halasztása.

I'^rachttrain, h. (vu.) tehervo
nat.

Frachttransport, h. teherfu
varozás, teherszállítás, áru- 
fuvarozás.

Frachtversender, h. árukül
dő, fuvarozó.

Frachtverkehr, h. áruforga
lom, teherforgalom.

Frachtverlust, h. fuvardíj 
elvesztése.

Frachtvertrag, h. fuvarozási 
szerződés.

Frachtwagen, h. fuvarossze
kér.

Frachtzahlung, n. fuvardíj 
fizetés.

Frachtzettel, h. teherrovat- 
lap.

Frachtzug, h. (vu.) tehervo
nat.

Frachtzuschlag, h. fuvardíj
pótlék.

Frage, n. 1) kérdés; in Frage 
stellen, kérdésbe tenni va- 
lam it; nicht in Frage 
kommend, kérdésbe sem 
tehető; das ist ohne Frage 
der beste Ausweg, ez két
ség kívül a legjobb kibúvó; 
2) kereslet, keresés; es ist 
viel Frage um Pottasche, 
nagyon keresik a hamuzsirt; 
mehr Frage als Angebot, 
több a kereslet, mint a kíná
lat ; több a keresés, mint a 
kínálás; die Frage nach 
Baumwolle hält an, a gya
potot állandóan keresik; 
nach diesem Artikel hat 
sich wieder etwas Frage 
eingestellt, ezt a czikket 
ismét kezdik keresni ; ez a 
czikk ismét kezd kelendő 
lenni.

Fragebogen, h. kérdőív.
Fraglich, kérdéses; Vor

schlag von fraglichem 
Werthe, kétes értékű javas
lat ; wir übermachen Ih 
nen den fraglichen W ech
sel, küldjük Ömiek a kér
déses váltót; der fragliche 
Wechsel ist bereits einge
klagt, a kérdéses váltót már 
beperelték.

Fragner h. (osztrák s bajor 
tájszó)  szatócs ( háztartási 
czikkeket áruló kiskereske
dő). 3Iáskép: Pfragner.

Franc, h. (franczia pénz), 
frank =  40 kr.

Francatur, n. bérmentesítés, 
dij mentesítés.

Francaturbuch, k. (vu .) bér- 
mentesítések könyve.

Francaturfrächt,71. (vu.) bér
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mentesítő viteldíj v. fuvar
díj.

Francaturkosten, (vu .) d íj
mentesítő költség.

Francaturliste, n. díjmente
sítő jegyzék.

Francaturnote, k. (vu .) bér- 
mentesítések jegyzéke.

Francaturrechnung, n. bér
mentesítési számla.

Francatursendung, n. (vu .) 
díjmentes küldemény, bér
mentes küldemény, kifize
tett V. szabad küldemény.

Francaturzwang, h. bérmen
tesítés kényszere, bérmen
tesítési kényszer.

Franchi, olasz frank, Ura.
Franchisen (bizt.), biztosí

tásba nem foglalt százalék.
Franco, bérmentes; franco 

Spesen, költség nélkül.
Franco Bahnhof, (vu.) bér

mentve V. fizetés nélkül a 
pályaudvaron kiadandó.

Franco Hafen, (ha j.) bér
mentesítve partig.

Franco einschliesslich 
sämmtlicher Kosten in 
das Haus gestellt, (  vu.)bér- 
mentesen házhoz szállítva.

Franco einschliesslich Zoll, 
bérmentes, a vámilletékeket 
is beleértve.

Francofracht, n. kifizetett 
fuvarbér, bérmentesítés.

Francofrachtbrief, h. bér- 
mentes fuvarlevél.

Franco Lieferung, n. bér- 
mentes szállítás; Franco- 
lieferung vereinbaren, 
mentes szállítást kikötni.

Francomarke, n. levélbélyeg.
Francorücksendung, n. bér- 

mentes visszaküldés (p 
göngyölet, hordó vissza
küldése).

Francotaxe, n. bérmentesítő 
díj.

Frankfurter Schwärze, n. 
frankfurti feketítő (7iyom- 
dafesték).

Frankiren , bérmentesíteni, 
viteldíjat előre le rón i; 
Briefe frankiren , levelet 
bérmentesíteni.

Frankirung, n. bérmentesítés, 
díj mentesítés.



Franse, n. rojt, czafrang.
Franzbranntwein, 

pálinka, sósborszesz.
Frasco, délamerikai folya- 

dékm érték, Uruguayhan 
2̂ /9 liter, Argentinban 
lite r ; utóbbi helyen 192 
franco — 1 Pipa.

Frauenarbeit, n. női munka.
Fraueneis, k. köiiveg, réteges 

gipsz.
Frauenglas, k. gipszpát.
Frauenscbmuck, h. női ék- 

szer, kösöntyű.
Freetrader, h. szabad keres

kedő.
Frei, 1) (a. m. iranGo), bér

mentes, díjmentes; bérmen
tesen ; frei ab hier, innen 
díjmentesen; frei an Bord, 
hajón átadott, szabadon ha
jóra ( költségmentes beszáll
ítása az árúknak) ;  frei 
von Steuer und Spesen, 
adó- és költségmentesen; 
Briefe frei machen, levelet 
bérmentesíteni; 2) szabad; 
ich bin so frei. Sie zu bit
ten, legyeit szabad megkér
nem Ö nt; bátorkodom Önt 
megkérni; es steht dem 
Käufer frei davon abzu
gehen, a vevőnek szabadjá
ban áll visszalépni ; er hat 
freie Hand, szabadon in 
tézkedhetik ; nincs megköt
ve a keze; aus freier Hand 
verkaufen, szabad kézből 
eladni; aus freien Stü
cken, önként; 3) (ha j.) 
das Schifí hat sich frei 
gefahren, a hajó kikereste 
költségét.

Freibillet, k. szabadjequ, in- 
gyenjegy.

Freibleibend, szabad kézzel; 
(kereskedelmi jelzése an
nak, hogy az ajánlattevő, 
különösen értékpapiroknál, 
tisztán az ajánlattétel által 
még nem kötelezi magát az 
áru szolgáltatáséira); eine 
Waare freibleibend offeri- 
ren, árút szabad kézzel fe l
ajánlani V. kinálni.

Freibleiben Vorbehalten, a 
szabad intézkedést fenn
tartva.

Franse

Freie Güter, szabad javak.
Freie Hand, n. föltétien ha

talom, teljhatalom; in Be
zug auf die consignirten 
Waaren gebe ich Ihnen 
völlig freie Hand, a bizo
mányba adott árúkra nézve 
föltétien hatalmat v. teljha
talmat adok Önnek; freie 
Hand haben, szabadon in 
tézkedhetni,

Freiexemplar, k. tisztelet- 
példány.

Freifahrt, n. szabadutazás; 
(m i.) ingyen menet.

Freifahrtkarte, n. (vu .), sza
badj egy, ingyenjegy.

Freigepäck, k. (vu .), szabad 
podgyász.

Freigewicht, k. (vu .) szabad- 
súly, ingyensúly (vasúti 
személy szállítcisnál).

Freigut, k. 1) bérmentes v. 
díjmentes á ru ; 2) vámmen
tes áru.

Freihafen, h. szabad kikötő.
Freihandel, h. szabad keres

kedelem.
Freihandelssystem, fe. szabad 

kereskedelmi rendszer.
Freihändiger Verkauf, el

adás szabadkézből.
Freihändler, h. szabad keres

kedelem hive.
Freiheit, n. szabadság; ich 

nehme m ir die Freiheit, 
bátorkodom; bátorságot ve
szek magamnak; Freiheit 
von Abgaben, díjmentes
ség.

Freiheitsstrafe, n. szabadság- 
vesztés büntetése.

Freikarte, n. (vu .), ingyen
jegy, szabadjegy.

Freilager, k. Freilagerhaus, 
k. szabadraktár.

Freisprechung, n.felszabadi-
j tás (tanuló felszabadítása
\ legény nyé).
I Frei von kleiner Haverei, 

(bizt.) kis hajókártól men
tesen ( ebben az esetben a 
biztosító-társaság csak ak
kor nyújt kárpótlást, ha a 
hajó s összes árúk elvesz
nek, nem pedig kisebb kcir 
esetén).

Freiwillig, önkénytes; frei- 
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Freie

williger Verkauf, önkény
tes eladás.

Fremd, idegen ; für fremde 
Bechnung, idegen szám
láiéi, másnak számlájára; 
fremder Platz, külpiacz; 
ich bin diesem Schritte 
fremd, nem tudok e lépés
ről semmit; dieser Artikel 
ist mir fremd, nem isme
rem ezt a czikket; fremder 
Wechsel, idegen váltó; un
ter fremdem Namen, ál
név alatt.

Frequentiren, gyakran láto
gatni ; die Messen fre
quentiren, a vásárokat 
gyakran v. rendesen láto
gatni.

Frequenz, n. látogatottság.
Freund, h. ügyfél, ügybarát; 

unsere Pariser Freunde, 
p árizsi ügy barátaink.

Freundlich, barátságos; Ih 
re freundliche Zuschrift 
vom 10-ten, 10-én kelt szí
ves levele.

Friandises, csemegék; Frian- 
dise-Handlung, n. cseme - 
gekereskedés.

Friedrichsd’or ( porosz pénz), 
Frigyesarany =  7 '50frt.; 
doppelter Friedrichsd’or 
=  15 fH, halber Fried
richsd’or =  3'75 frt.

Friedensrichter, h. békebiró.
Friedensrichteramt, k. béke

hír óság.
Friedensrichterlich, békebi- 

rósági.
Friperie, n. zsibárú.
Fripier, h. zsibárus.
Frisch,/rm ; frische Zufuh

ren , új érkezmények, új 
szállítmányok; frisch an
gekommene Waare, újon
nan v. most érkezett áruk.

Friscliling, h. malacz, süldő.
Frischstahl, h. frissített aczél 

( faszéntüzben olvasztás és 
fujtatás útján nyert aczél).

Frist, n. határidő; fizetési 
részlet; er wird in Fristen 
bezahlen, részletekben fog 
fizetni; die zur Appella
tion bewilligte Frist, a fö- 
lebbezésre engedélyezett ha
táridő; eine Frist verlän-

Frist



Fristbestimnmiig Frucht grübe Führen

gQXXii,határidőt meghosszab
bítani ; übliche Frist, szo
kásos fizetési határidő ; die 
Frist ist abgelaufen, a ha
táridő lejárt V. letelt.

Fristbestimmung, n. határ
idő kitűzése.

Fristbrief, h. haladéklevél.
Fristenweise. Fristenweise 

bezahlen, részletekben f i 
zetni.

Fristenzahlung, n. részlet-
fizetés.

Fristersteckung, n. halasztás, 
határidő meghosszabbítása.

Fristerweiterungsgesuch, k. 
határidő hosszabbítási kér
vény.

Fristgesuch, k. halasztáské
rés ; halasztási kérvény.

Fristgewährung, n. halasz
tás, halasztási engedély, ha
lasztás engedélyezése.

Fristverlängerung, n. LFrist- 
erstreckung.

Frittenporzellan, k. tapadt 
porczellán, zsugorított por- 
czellán,fritteporczellcin (fé
lig kisütött porczellán).

Frondeur, (b r .) h. ellenzék.
Frottirbürste, n. dörzsölő

kefe.
Frucht, n. gyümölcs; gabna; 

termés; die Frucht steht 
schön, a vetés szépen áll, a 
vetés díszük; eingemachte- 
Früchte , befőzött gyü
mölcs ; Rosinen neuer 
F rucht, új termésű ma
zsola.

Fruchtbarkeit, n. termékeny
ség.

Fruchtbörse, n. gabonabör
ze (  gahnatőzsde).

Fruchtbranntwein, h. gabo- 
napálinka.

Fruchtbringend, jövedel
mező, hasznot hajtó.

I''i’uchteinmacherei, n. gyü
mölcsbefőzés.

Ihn eliten, használni; alle 
unsere Bemühungen wer
den nichts fruchten, min
den i'áradozásunk nem fog 
használni, minden fárad- 
séigunk füstbe megy.

Ih'iiclitgenuss, h. haszonvé
tel, haszonélvezet.

Fruchtgi’ube, n. verem.
Fruchthandel, h. gabnake- 

reskedés.
Fruchthändler, h. gabnake- 

reskedő.
Fruchtmangel, h. gabna 

szűke.
Fruchtmarkt, h. gabnapiacz,

gabnavásár.
Fruchtmaass, k. gabnamér- 

ték.
Fruchtmesser, h. gabona- 

mérő.
Fruchtschifí, k. gabonahajó.
Fruchtwein, h. gyümölcs

bor, csider.
Fructificiren, gyümölcsöztet- 

ni (pénzt).
Früher. Herr N., frülier Di- 

rector der Bank, N. ur, 
a bank előbbi v. volt igaz
gatója; frühere Rückzah
lung, korábbi visszafizetés; 
die Sendung ist zwei Tage 
früher angekommen, als 
ich sie erwartete, a kül
demény két nappal előbb 
V. korábban érkezett, mint 
vártam.

Früh j ahi*sverladung,n. í haj.)
tavaszi teher (a jég  elvonu
lása után feladott árukül
demények neve tengeri vá
rosokban).

Frühzeitig, korai; korán, ide
jekorán, jókor : lassen Sie 
m ir Ihre Aufträge früh
zeitig zukommen, megbí
zásait szíveskedjék idejeko
rán megküldeni; die V er
schiffungen von Baum
wolle haben in diesem 
Jahre frühzeitiger begon
nen, a gyapot hajóra ra
kása ez évben előbb v. ko
rábban kezdődött.

Fuchsbalg, h. Fuchsfell, k. 
rókabör.

Fuchseisen, k. vas-tőr, róka
csapda.

Fuchsin, k. fukszin, anilin 
vörös.

Fuder, h. 1) igen különböző 
nagyságú higmérték; Ber
linben =  82é'é2, Lipcsé
ben =  910 liter, Bécsben =  
1811’37 lite r ; 2) egy sze
kérre való teher p. széna.
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Fug. Mit Fug und Recht,, 
méltó joggal.

Fügen (sich), illeszkedni, al
kalmazkodni ; megnyugod
n i;  ich musste mich in 
die Nothwendigkeit fü
gen, kénytelen voltam a 
szükségnek engedni ; wir 
fügen uns in Ihre Bedin
gungen, megnyugszunk fe l
tételeiben; elfogadjuk föl
tételeit.

Füglich. W ir können sei
nen Vorschlag füglich an
nehmen, javaslatát bátran 
elfogadhatjuk.

Fühlbar, érezhető ; ein fühl
barer Verlust, érezhető 
veszteség;d&x Bedarf macht 
sich füÚbar, a szükséglet 
mindinkább érezhető lesz.

Fühler, h. Diese Verkäufe 
sind nur ein Fühler der 
Börse, ezek az eladások 
csak (tőzsdei) börzei tapo- 
gatásul szolgálnak.

Fühlung, n. érintkezés; in 
Fühlung bleiben, érintke
zésben maradni; wir su
chen mit den Bedürfnis
sen Ihres Lnndes Füh
lung zu behalten, azon le
szünk, hogy az Ön országa 
szükségleteire nézve érint
kezésben maradjunk v. az 
érintkezéseket fenntartsuk.

Fuhre, n. rakomány, fu v a r; 
per Fuhre, fuvarban, ra 
kományként.

Führen, 1) vezeün; die Auf
sicht über etwas führen, 
felügyelni; die Geschäfte 
eines Hauses führen, va
lamely ház üzletét vezetni; 
die Bücher führen, köny
veket vinni V. vezetni; 
Klage führen, panaszt ten
ni ; das Schiff führt eine 
Ladung Baumwolle, a ha
jó  egy rakomány gyapotot 
visz; 2) tartani; diesen 
Artikel führe ich seit lan
ge nicht mehr, ezt a czik- 
ket már rég nem tartom ; 
ezzel a czikkel már régóta 
nem kereskedem; ezzel a 
czikkel méír régen felhagy
tam ; 3) diese Schritte ha-



ben zu nichts geführt, 
ezek a lépések nem vezettek 
eredményre; das kann zu 
laufender Geschäftsver
bindung führen, ez tartós 
összeköttetésre vezethet; das 
führt zu nichts, az czélra 
nem vezet; zu Ende füh
ren, hevégezni.

Euhrenzettel, h. fuvarjegy 
rakodási jegy.

Euhrgelegenheit, n. fuvar^ 
alkalmatosság.

Euhrlohn, h. fuvarbér, vitel- 
bér. [rozó.

Fuhrmann, h. fuvaros, fuva-
Fuhrmannsgeschäft, k. sze

kér esség, fuvarozó üzlet.
Fuhrtransport, h. tengelyen 

való továbbítás.
Führung, n. vezetés; Füh

rung der Firma, czégjegy
zés ; Führung der Ge
schähe, üzletvezetés; Füh
rung der Bücher, könyv
vitel, könyvelés; die Füh
rung dieses Artikels ist 
den Kaufleuten untersagt, 
e czikk tartásától a keres
kedők tiltva vannak ; en
nek a cziknek tartása a ke- 
seskedöknek tiltva van.

Fuhrwerk, k. jármű, szekér, 
kocsi.

Fuhrwesen, k. fuvarozás, 
szekerezés, szekeresség.

Fuhrwesenunternehmer, h. 
fuvaros vállalkozó , fuva
rozó.

Fülle, bőség; AVir haben 
Aufträge in Fülle, bővi- 
ben vagyunk a megrendelé
seknek.

Füllen, k. csikó.
Füllen, tölten i; Wein auf 

Flaschen füllen, bort pa- 
laczkokra szedni.

Function, n. működés ; hiva
talkör; er versieht seine 
Functionen mit der gröss
ten Pünktlichkeit, teen
dőit alegpontosahhan végzi.

Functioniren, működni (h i
vatalos minőségben ).

Functionsgebühr, n. eljá
rási díj, működési díj.

Functionszulage, n. műkö
dési pótlék, pótdíj.

Fuhrenzettel

Fundation, n. 1) alapítás; 
alapítvány; 2) fedezet
(banknál).

Fundirt. Fundirtes Einkom
men ( adó), határozott jöve
delem ; ein wohl fundirtes 
Haus, szilárd ház; fun- 
dirte Schuld, áÚósított

Fnndatiou

Fundregister, h. lelettár, lel
tár.

Fundus, h. pénzalap.
Fundus instructus, beruhá

zás, felszerelés ( gazdasági 
felszerelés).

Fünfer, h. ötös, kül. ötforin 
tos (papirpénz).

Fünf Frankenstück, k. öt 
frankos.

Fünfmarkschein, h. öt már
kás bankjegy.

Fünfpfundnote, n. öt fontos 
3^9V'

Für. Für mich an die Ordre 
des Herrn N., helyet
tem N. úr rendeletére; 
für Eechnung, részére, szá
madására ; für eigene 
Eechnung, .saját számlájá
ra ; für Bechnung wen es 
angeht, az illető számlá
jára (kül. biztosításnál 
használt szólásmód, ha a 
szerződésből nem világos, 
saját vagy idegen számlára 
történt-e a biztosítás ?) ; 
für feste Bechnung kau
fen, biztosra megvenni, bi
zonyos megtartásra venni ; 
für wohlfeil halten, olcsól- 
lani.

Fürgehendes Gericht, k. el
járó bíróság.

Fürtrag, h. ( kv.) átvitel, át
tétel.

Fusion, n. fúzió, egyesülés.
Fusioniren, egyesülni.
Fuss, h. 1) láb; auf gespann

tem Fusse mit Jemandem 
stehen, feszült viszonyban 
lenni valakivel; das Haus 
stehtauf schwachen Füs
sen, a ház gyöngén á ll; 2) 
láb (hosszmérték} ; S) alja 
(valaminek), am Fusse 
dieses finden Sie unsere 
Unterschriften, alúl talál
ja  Ön aláírásainkat.
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Fussbodentapete, n. pado- 
latszőnyeg.

Fussteppich, h. lábszőnyeg.
Fustage, n. abajd, l. Fastage.
Fustarrechnung, n. megrom

lott részek számlája.
Füsti, alja, megromlott része 

(  árúnak).
Fustikholz, k, fusztikfa, sár- 

gafa.
Futsch, fuccs.
Futteral, k. tok, hüvely.
Futteralarbeit, n. papiros 

munka.
Futterbarchent, h. bélésfuta, 

bélésparket (szövet).
Futtergeld, k. abrakpénz.
Futterhändler, h. takar

mányárus.
Futterkräuter, takarmány- 

füvek.
Futterleinwand, n. bélésvá

szon.
Futternetz , k. hálószövet 

(bélésnek való).
Futterzeug, k. béléskelme.

Gaissfnss

G, 1) == Gulden, fo r in t; 2) 
(  árfolyamjegyzéken) =
Geld, pénz, felajánlott á r; 
3) (m int pénzverés helye 
régi pénzeken) Nagy-Bá- 
nya.

Ggl == Goldgulden, arany
forint.

Gr 1) =  gran, szemer; 2) =  
Groschen, garas.

Gabel, n. villa.
Gabelwagen, h. talyigasze- 

kér, kordé.
Gsihelnng,n.osztályozás( nagy 

árúkészletek osztályozása az 
angol és hollandi társu
latok nyilvános árverezé
seinél )  l. Cavele.

Gagat, h. gagát (fekete bo- 
rostyéinkő ).

Gage, n. havi fizetés.
Gagebogen, h. fizetési ív.
Gährfiasche, n. Gährgefass, 

k. érj edző.
Gahrrauminhalt, h. erj-ür- 

mérték.
Gaissfuss, h. eynelőrúd , fe- 

szitőrúd.



Galanterie Gangbar Gartenbauindnstrie

Galanterie,Galanteriearbeit, 
n. diszmü.

Galanterieliandel, h. diszmü- 
kereskedés, diszárukereske- 
dés.

Galanteriehändler, h, disz- 
müdrus.

Galanteriewaare, n. díszmű
áru.

Galeere, n. gálya.
Galgant h., Galgantwurzel, 

n. galanya^ g alany agy Öker.
Galipot, k. galipot (fenyö- 

gyanta^ szárított fehér szu
rok ).

Galitzenstein, h. gáliezköy 
czinkgálicz.

Gallapfel, h. guhacs.
Galläpfelextract, h. gubacs- 

kivonat.
Gallerte, n. kocsonya.
Galléte, n. selyemgubó l. 

Cocon.
Galletseide, n. galletselyem 

{selyemhulladék guhók- 
ról).

(1 állón (angol ürmérték), gal
lon {4’5é3 liter).

Gallonen, n. gallonok (szegé
lyek és szalagok), paszo- 
inány.

Oallosche, n. sárczipö.
( lallussáiire, n. gubacssav.
( ialvanometer, h. galván- 

rillanymérö.
( ialvanoplastische Waare, 

galvanoplasztikai árú.
( ralmei, n. horganypát, 

gálma.
(íamasclie, n. gomboló ha

risnya, szárharisnya.
(lang, h. folyamat, 7nenet; 

etwas in Gang bringen od. 
setzen, valamit megindí
tan i; die Sache ist im 
Gange, a dolog folyamat
ban van; sein Geschäft 
ist in vollem Gange, üz
lete igen jó l megyen; diese 
Zeuge sind sehr im Gan
ge, ezek a szövetek nagyon 
kelendők; in Gang kom
men, megindulni, folya
matba jö n n i; Gang und 
gebe, szokásos; die In 
dustrie ist davon in ihrem 
( tauge schwer betroffen, ez 
az ipar fejlődését súlyosan

érintette; die im Gange 
befindlichen Verhandlun
gen, a folyamatban levő 
tárgyalások; die Sache 
nimmt einen anderen 
Gang, az ügy más fordula
tot vesz.

Gangbar, kelendő; gangbare 
W aare, kelendő árú ; die
ser Stoff ist nicht gang
bar, ez a kelme nem ke
lendő; gangbare Münze, 
forgalomban levő pénz, 
forgó pénz ; gangbar ma
chen, divatba v. forga
lomba hozni.

Gangbarkeit, n. kelendőség.
Gans, n. 1) lúd, liba; 2) (a.

m. Eisenganz) nyersvas- 
tömb, vasöntecs.

Gant, /í. 1) árverés (kül, csőd- 
árverés Délnémetország
ban), 2) csőd, bukás.

Gantbuch, k. árverési jegy
zőkönyv.

Ganten, cirverezni.
Gantmann, h. közadós, csöd- 

bejutott, bukott.
Gantmasse, n. csődtömeg.
Gantmeister, h. árverező.
Gantregister, h. árverési 

jegyzék.
Gant verfahren, k. csődeljá

rás.
Ganz, egész, teljes; im Gan

zen habe ich zu fordern..., 
egészben a követelésem ki
tesz . . . ; im  Ganzen ver
kaufen, nagyban eladni ; 
ganz und gar, teljesség
gel ; ganz und gar nicht, 
teljességgel nem, épen nem; 
ganz gewiss, minden bi
zonynyal.

Gänze, n. nyers vastömb, 
vasöntecs.

Ganzseide, n. tiszta selyem.
Gänzlich, egész, teljes; egé

szen, teljesen; wir müssen 
auf gänzliche Bezahlung 
dringen, kénytelenek va
gyunk a teljes fizetést kö
vetelni ; gänzlich ruinirt, 
teljesen tönkre ment.

Ganzwolle, n. tiszta gyapjú.
G ar, készeit ( nemnemes ér- 

czeknél s bőrnél a fnomsá- 
got, tisztítás fokát jelzi,
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épen úgy, mint nemes ér~ 
ezeknél nfeimy)  ; gares L e 
der, kikészített bőr.

Garant, h. kezes, jó tá lló ; Sie 
bleiben uns Garant, Ön 
kezeskedik nekünk.

Garantie, n. kezesség, szava
tosság, biztositás, jótállás ; 
Garantie leisten für ein 
Jahr, egy évre jótállást v. 
kezességet vállalni,

Garantiefond, h. (b izi.) biz- 
tossági alap (a  kölcsönös 
biztosító társaságnál).

Garantiefrist, n. jótállás 
ideje.

Garantiegut, k. szavatossági 
áru (a minőség tekinteté
ben).

Garantie ver trag, h. kezességi 
szerződés , jótállási szerző
dés.

Garantiren, biztosítani, ke
zeskedni ; die Zinsen sind 
garantirt, a kamatok bizto
sítva vannak.

Gärbefetfc, k. cserző zsír.
Gärberlohe, n. cserkéreg, 

csáva.
Gärberstoff, h. cserző anyag.
Gardine, n. függöny.
Garkupfer, k. készeltréz ( tisz

tított réz).
Garn, k. fonal; háló (kötött).
Garnele, Garnelenkrebs, h. 

ollótlan rák.
Garnhändler, h. fonalkeres

kedő.
Garniren, díszíteni, borítani, 

szegélyezni.
Garnirung, n. 1) fölszerelés; 

2) boi'itás.
Garnitur, n. 1) szerelvény 

(m int bú tor); 2) diszit- 
mény; 3) (mesterséges)
fogsor; 4) (fonalvámnál) 
sorozat.

Garnsortirmaschine, n. fo - 
nalerőmérö.

Garnwinde, n. 7notóla, 7iio- 
tolla, matólla.

Gartenbaugeräthe, kertészeti 
eszközök.

Gartenbaugesellschaft, n. 
kertészeti társaság, kei'té- 
szeti tá7'sulat.

Gartenbauindustrie, n. ker
tészeti ipar.
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Oartenbauverein, h. kerté
szeti egyesület.

Gasanstalt, n. gázgyár, lég- 
szeszintézet.

Gasbrenner, h. gázlángcsap, 
gázláng zó.

Gäscht, h. élesztő.
Gasconsum, h. légszeszfo- 

gyasztás, gázfogyasztás.
Gasgesellschaft, n. légszesz- 

társulat.
Gdskohle, n. gázszén.
Gasmesser, Gasometer, h. 

légszeszméi'ö.
Gasleitungsröhre, n. gázve- 

zetöcsö.
Gasrohre, n. légszeszcsö.
Gastgeber, k. vendéglős, fo 

gadós, vendégfogadós.
Gattung. Waaren von die

ser Gattung, e fa jta  á rú k ; 
Seidenwaaren von allen 
Gattungen, mindennemű 
sélyemáru.

Gattungskauf, h. nembeli 
vétel.

Gattungssachen , yiemheli 
dolgai.

Gaufrireisen, k. fodoritó vas 
l. Brenneisen.

Gaultheriaöl, k. gaultheria 
olaj, illó  olaj.

Gaze, n. gazé, patyolat, f á 
tyolszövet.

Geätztes Glas, étetett üveg.
Gebahren, k. Gebahrung, n. 

kezelés, ügykezelés; unsau
beres Gebahren, nem tiszta 
kezelés.

Gebahrungsausweis, h. keze
lési kimutatás.

Geben, ad n i; Gelegenheit 
geben, alkalmat nyújtani ; 
sein W ort geben, szavát 
adni,fogadni, Ígérni; die
ses Land gibi guten W ei
zen, ez az ország jó  búzát 
terem ; Eecht geben, hely- 
ben hagyni, helyeseln i; 
Unrecht geben, nem he
lyeselni ; zu verstehen ge
ben, értésére adni.

Geber, k. adó, ajánló ; Lon
don hat mehr Geber als 
Nehmer, a londoninak (pa
pirosnak) több a kínálata, 
mint a kereslete.

Gebinde, k. 1) pászma =  7

matring; 2) hordó; die Ge
binde sind sämmtlich in 
Eisenband, a hordók mind 
vasabroncsosa k.

Gebiss, k. 1) zabla, 2) fogsor 
(  mesterséges ).

Gebläse, k.fuvómü, fúvógép, 
fúró, fújtató gáp.

Geblümt, virágos, himes; 
geblümtes Band, himes 
szalag, mustrás szalag.

Gebot, k. kínálat, kínálás, ígé
ret; ein Gebot thun, Ígéretet 
tenni, Ígérni, árt ajánlani; 
ein höheres Gebot thun, 
reáigérni ,többet Ígérni; die 
Inhaber hören nicht auf 
niedrige Gebote, a tulaj
donosok alacsonyabb Ígé
retet nem vesznek figye
lembe ; die Gebote in die 
Höhe treiben, felverni az 
árakat; das ist mein letz
tes Gebot, ez legutolsó sza
vam (többet nem ígérhe
tek ) ; es stehen uns hin
längliche Mittel zu Ge
bote, elegendő eszköz áll 
rendelkezésünkre, van elég 
pénzünk.

Gebrauch, h, szokás; in Ge
brauch kommen, divatba 
jö n n i; ausser Gebrauch 
kommen, divatból v. szo
kásból kim enni; dem Ge
brauche gemäss, szokás 
szerint; kaufmännischer 
Gebrauch, kereskedelmi 
szokás; dieser Freund hat 
von Ihrem Credit Ge
brauch gemacht, ez az üz
letbarát felhasználta az Ön 
hitelét.

Gebräuchlich, szokásos.
Gebrauchsfähigkeit, n. hasz

nálhatóság.
Gebrauchskapital, K hasz

nálati tőke.
Gebrauchsrecht, k. haszná

la tijog.
Gebrauchstara, n. szokásos 

göngysúly.
Gebrauchstheilung, n. szo

kásos 7)iegosztás.
Gebrauchswerth, h. haszná

lati érték.
Gebrechen. Es gebricht uns 

an Zeit, nincs időnk; es
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gebricht uns an Geld, 
péíiz híjával vagyunk, pénz 
szükiben vagyunk.

Gebrochener Verkehr, h. 
megszakított forgalom.

Gebrüder, testvérek; Gebrü
der N. stehen im guten 
Rufe, N. testvérek jó  hír
ben állanak.

Gebühr, n. díj, illeték ; über 
die Gebühr fordern, túlsá
gos követéléseket tenni; die 
Speculation hat die Course 
über die Gebühr in die 
Höhe getrieben, az üzér
kedés az árfolyamot kelle
tén túl V. túlságosan fel
verte ; Gebühr eines 
Rechtsanwalts, ügyvédi 
díj.

Gebühren, megilletni, du
kálni;  es gebührt ihm 
nicht, ez nem dukál neki, 
ez nem illeti meg ő t; der 
mir gebührende Lohn, az 
engem illető bér ; a nekem 
járó b ér; die dem Wech
selmakler gebührende 
Courtage, a váltóalkusznak 
járó d í j ; es würde sich ge
bührt haben, illő  lett 
volna.

Gebührenaequivalent , k. 
( adó) illeték egyenértéke.

Gebührenansatz, h. díjtétel, 
ületékszabás.

Gebührenauflassung, n. ille
tékelengedés.

Gebührenausmaass, k. Ge
bührenbemessung, n. ille
tékszabás.

Gebührenb em e s sungsamt, k . 
illetékkiszabási hivatal.

Gebühren-Berechnung, 7i. 
illetékkiszámitás.

Gebührenentrichtung, n. il
letéklerovás , illeték lefize
tése.

Gebührenfrei, illetékmentes.
Gebührenklasse, n. illeték- 

fokozat.
Gebührennachlass, n. ille

tékleengedés.
Gebührenpauschale, k. ille

tékátalány.
Gebührenpflichtig, illeték- 

kötelezett. [hányad.
Gebührenquote , n. illeték-
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(1 ebülirenrückvergütung, n. 
i l letékmegtérítés.

(Gebührensatz, h. díjtétel.
(lebührenscala, n. illetékfo

kozat.
(1 cbührentarif, h. illetéki díj

jegyzék.
(iebührenzuschlag, h. ille

tékpótlék.
(Gedacht. Gedachtes Haus, 

említett ház; wie oben ge
dacht, mint fentebb emlí
tettük.

( Geddagummi,/í:. geddagummi 
(arabiai gummifa).

(Gedeck, k. teríték (asztal
nemű).

( Gedeckt, fedett; fedezve; 
gedecter Credit, fedett In
tel; Ihre fälligen Tratten 
sind noch nicht gedeckt, 
lejáró intézvényei még nin
csenek fedezve.

( Gedeihen, k. sikei\ virágzás ; 
unsere Seidenfabriken 
sind im Gedeihen, selyem- 
gyáraink virágzanak.

(Gedeihen, virágzani, dísz- 
len i; der Flachs ist die
ses Jahr vortrefflich ge
diehen, a len ez évben ki
tünően termett; die Sache 
ist nun dahin gediehen, 
a dolog már oda jutott v. 
fejlődött.

(Gedeihlich, foganatos, sike
res ; die Sache hat einen 
gedeihlichen Fortgang, a 
dolog sikeresen fejük, jó  
kerékvágásban van.

(Gíidenken, 1) (a. m. erwäh
nen) említeni, említést ten
ni ; ich finde es auffallend, 
dass Sie in Ihren Briefe 
meiner Baarsendung mit 
keinem Worte gedenken, 
feltűnő előttem, hogy leve
lében készpénzbeli külde
ményemet szóval sem em
líti v. készpénzbeli külde
ményemről szó említést 
sem tesz; 2) ( a. m. beab
sichtigen) szándékozni; ich 
gí'denke morgen abzurei- 
H(m, szándékozom holnap 
elutazni.

(Gediegen, derék, pontos, jó ;  
f'edicgenes Gold, szín

arany ; gediegenes Silber, 
szinezüst; gediegener Cha
rakter, szilárd je llem ; ge
diegene Kenntnisse, ala
pos ismeretek.

Geding, k. szakmány, alku.
Gedingarbeit, n. szakmány- 

munka.
Gedingarbeiter, h. szakmá- 

nyos.
Gedinglohn, h. alkubér, szak- 

mánybér.
Gedörrtes Obst, k. aszal- 

mány, aszalt gyümölcs.
Gedrückte Preise, nyomott 

árak.
Geduld, n. türelem; seine 

Gläubiger wollen einige 
Tage Geduld mit ihm ha
ben, hitelezői készek neki 
néhány napi várakozást 
engedni.

Gedulden. Ich bitte Sie sich 
mit der Zahlung noch 
einige Tage zu gedulden, 
a fizetésre nézve nehány 
napi béketürést kérnék; szí
veskedjék a fizetést illetőleg 
nehány napig béketüréssel 
lenni.

Geehrt. Ihr Geehrtes vom 
10-ten, 10-éről kelt becses 
levele.

Geeignet, alkalmas; der 
Artikel ist nicht für un- 
sern Markt geeignet, ez a 
czikk nem alkalmas pia- 
czunkra; ez a czikk, nem 
piaczunkravaló; geeignete 
Maassregeln, alkalmas in 
tézkedések ; im geeigneten 
Falle, kellő alkalommal.

G efahr, n. veszély ; kocz- 
kázat; für Ihre Kech- 
nung und Gefahr, az Ön 
számlájára és koczkáza- 
tá ra ; der Verkäufer trägt 
die (iefahr, az eladót ille ti 
a koczkázat; Sie können 
ohneGefahr Geschäfte mit 
ihm machen, nem kocz- 
káztat semmit, ha vele üz
leti összeköttetésbe lép; es 
ist Gefahr im Verzüge, 
veszély van a késedelem
ben, a késedelem veszélylyel 
já r ;  der Gefahr aussetzen, 
veszélyeztetni.
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Gefährden, veszélyeztetni, 
károsítani; dadurch ist 
unser Interesse sehr ge
fährdet, ez érdekeinket ve
szélyezteti; es ist dabei 
nichts gefährdet, ez által 
semmi sincs veszélyeztetve.

Gefahrenklasse, n. (b izt.) 
károsztály, koczkázati osz
tály.

Gefahrentarif, n. (bizt.) ve
szélydíjszabás.

Gefälle, k. jövedék, kül. vám
adó.

Gefallen, tetsze?ii; Handeln 
Sie, wie es Ihnen gefällt, 
tegyen, a hogy jónak látja; 
sich einen Abzug gefaUen 
lassen, levontisba belenyu
godni ; dieser Stoö gefällt 
allgemein, ez a keime álta
lános tetszésben részesül.

Gefallen, h. szívesség; thun 
Sie od. erzeigen Sie mir 
den Gefallen, tegye meg 
nekem ezt a szívességet; 
wenn wir Ihnen einen 
Gefallen hierdurch erzei
gen können, ha ezzel Ön
nek szívességet tehetünk.

Gefallen, k. tetszés; Gefallen 
an etwas finden, kedvét 
találni valamiben,gyönyör
ködni valamiben.

Gefällig, 1) szives; Ihrer ge
fälligen Antwort entge
gensehend, szives válaszát 
várva; ich sende Ihnen 
zur gefälligen Einsicht, 
küldöm Önnek szives meg
tekintésre ; um Ihnen ge
fällig zu sein, az Ön ked
véért, hogy önnek kedves
kedjünk Sie waren so 
gefällig, Ön oly szives vo lt; 
unterrichten Sie mich ge
fälligst von der Ankunft 
der Waare, szíveskedjék 
tudatni velem az árú meg
érkezését; Wenn es Ihnen 
gefällig ist, ha Önnek ugy 
tetszik, 2) (a. m. fä llig ) 
le já rt; morgen ist auch 
dieser Wechsel gefällig, 
holnap ez a váltó is lejár.

Gefälligkeit, n. szívesség; 
haben Sie die Gefälligkeit 
mir zu sagen, szíveskedjék
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nekem megmondani; er
zeigen Sie mir die Ge
fälligkeit, legyen szives v. 
legyen azzal a szivességgel 
irántam.

Gefälligkeitsaccept, h. szi- 
vessegbeli elfogadvány.

Gefälligkeitswechsel, h. szi- 
vességbeli váltó.

Gefallsamt, k. jövedék-hiva
tal.

Gefállsschein, h. jövedék
levél.

Gefallsübertretiing, n. jöve
déki kihágás.

Gefällsverkürzung, n. jöve- 
dékcsonkitás.

Gefälschter Wechsel, h. ha
misított váltó (hamis tar
talmú váltó).

Gefäss, k. edény.
Gefassbarometer, h. edényes 

lég súly mérő.
Gefertigter, h. alulirott.
Geflecht, k. fonadék.
Geflügel, k. baromfit major

ság.
Gefordert, keresett (á rú ).
Gefragt, 1) keresett, kapós; 

Schweinfett ist sehr ge
fragt, a disznózsír nagyon 
kapós; 2) ( árfolyamjegy
zéken) pénz.

Gegen. Zahlen Sie gegen 
diesen Wechsel, fizessen e 
váltónál fogva ; gegen Em
pfangsschein, nyugta mel
lett ; gegen Jemands Quit
tung zahlen, valakinek 
nyugtájára fizetni; nur ge
gen baares Geld gében,csak 
készpénzért adni; gegen 
3WoPraemie,3*Vo JtiíaZJ/c meZ- 
le tt; gegen die Interims
scheine ausliefern, az 
ideiglenes nyugta mellett 
V. nyugtáért cserében ki
szolgáltatni ; die Course 
sind gegen vorige Woche 
in ansehnlichem Vortheil, 
az árfolyamok a mult heti
vel szemben- jelentékeny 
előnyben vannak.

Gegenantwort, n. válasz.
Gegenbefehl, h. ellenrendelet,

l. Gegenordre.
Gegenbericht, h. visszjelen- 

tés.

Gegenbescheinigung, n. el
lennyugta, téritvény.

Gegenbuch, k. ellentételezési 
könyv.

Gegenbuchung machen, el
lentételezni.

Gegendienst, h. viszonszol- 
gálat; Gegendienst erwei
sen od. leisten, viszonszol- 
gálatot tenni; zu Gegen
diensten bereit , viszon- 
szolgálatra kész.

Gegeneinander halten, ösze- 
vetni, összehasonlítani.

Gegenerbieten, k. ellenaján
lat.

Gegenerklärung, n. ellennyi
latkozat.

Gegenforderung, n. ellenkö
vetelés, viszonkövetetés; 
meine Gegenforderung 
übersteigt die seinige, vi- 
szonkövetelésem megha
ladja az ő követelését; wir 
haben Gegenforderung zu 
machen, ellenkövetelésünk 
imn.

Gegengewicht, k. ellensúly.
Gegenleistung, n. viszonszol- 

gálat, ellenszolgáltatás.
Gegenofferte, n. ellenaján

lat.
Gegenordre, n. ellenrende

le t; sein Auftrag wurde 
durch eine spätere Gegen
ordre annullirt, megbízá
sát később visszahúzta s 
megsemmis Í tette.

Gegenp' sten , h. ellentétel 
(kettős könyvvezetésben az 
egyik könyvvezetési tétel
nek megfelelő tétel).

Gegenparthei, n. ellenfél.
Gegenprotest, h. (v .) ellen

óvás.
Gegenquittung, n. ellen- 

nyugta.
Gegenrechnung, n. leszámo

lás, kölcsönös leszámolás; 
eine Gegenrechnung ma
chen, kölcsönösen leszá
m olni; durch Gegenrech
nung ausgleichen, kölcsö
nös leszámolás által ki
egyenlíteni.

Gegenregister, k. ellenlajst
rom.

Gegenschein, 7̂. téritvény.

144

Gegen Schlussbrief, h. (b r.) 
ellenkötlevél.

Gegenseitig, kölcsönös; köl
csönösen; unsere gegen
seitigen Forderungen glei
chen sich aus, kölcsönös 
követeléseink kiegyenlítik 
egymást; gegenseitige r 
Hilfsverein, kölcsönös se
gítő egylet, kölcsönös se
gélyegylet ; gegenseitige 
Verrechnung , kölcsönös 
leszámolás.

Gegenseitigkeit, n. kölcsö
nösség, viszonosság; auf 
Gegenseitigkeit gegrün
dete Versicherung, kölcsö
nös biztosító társaság.

Gegenseitigkeitsversiche
rung, n. kölcsönös biztosí
tás.

Gegensperre, n. ellenzár.
Gegenstand, h. tárgy; das 

ist kein Gegenstand, ez 
semmit sem tesz; zum Ge
genstand haben, tái'- 
gyazni; (vu .) explodiren- 
der Gegenstand, der Ex
plosion unterworfener Ge
genstand, robbanó áru., 
robbanó tárgy; feuerge
fährliche Gegenstände,. 
tűzveszélyes tárgyak ; her- . 
renloser Gegenstand, gaz
dátlanjószág , gazdátlan 
tárgy, uratlan dolog.

Gegenstück, k. párja (vala- 
( minek ), hasonmása ( vala
minek).

Gegentheil, k. ellenkező do
log ; im Gegenthéil, ellen
kezőleg, sőt inkább.

Gegenüber. Dem Activum 
von 10,000 Gulden steht 
ein Passivum von 15,000 
Gulden gegenüber, 10,000 
forin t vagyonnal 15,000 
forin t adósság áll szemben; 
unsere Interessen stehen 
sich gegenüber, érdekeink 
ellentétben állanák.

Gegenüberstehend, szemben
álló ; zwei gegenüberste
hende Blätter (kv.), két 
szembenálló lap.

Gegenunterschrift, n. ellen- 
jegyzés. {lenjegyző.

Gegenunterzeichner, h. el-
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Oügenverpflichtung, n. eilen- 
kötelezettség, visszteher.

(regenversicherer, h. (hizt.) 
viszontbiztosító.

(regenversicherter, h. (U z t.) 
viszontbiztosított.

( legenversicherung, J
viszonbiztositds, visszbizto- 
sítás.

'(legen Versicherungsanstalt, 
n. (b izt.) visszbiztosító in
tézet, viszonbiztositó intézet.

( legenversicherungsgeschäft 
k. (b izt.) viszonbíztosítási 
ügylet.

<Gegenwärtig, je len : die ge
genwärtige Lage der Ge
schäfte, az ügyletek jelen 
állapota; Gegenwärtiges 
hat den Zweck, jelen ira
tomnak az a czélja; der 
Ueberbringer des Gegen
wärtigen, jelen soraimnak 
kézbesítője; Antrag unter 
Gegenwärtigen, ajánlat a 
'jelenlevők előtt; ( ellentéte : 
Antrag unter Abwesen
den, ajánlat távollevők 
közt) ; gegenwärtig habe 
ich in Gasse 1(X) (dulden, 
jelenleg pénztáramban száz 
forintom van.

Gegenwechsel, h. visszváltó.
(legenwerth, li. viszonérték, 

ellenérték; wegen meiner 
Forderung an N. bin ich 
nicht ängstlich, ich habe 
den Gegenwerth in Hän
den, követelésem N. elle
nében nem aggaszt, a v i
szonérték kezemben van.

Gegenzeichnung, n. ellen- 
jegyzés.

( legohrenes Getränk, erjedt 
ital.

Gegründet, alapos; er hat 
gegründete Asprüche, ala
pos igényei vannak ; seine 
Forderung ist nicht ge
gründet, követelésének sem
mi alapja nincs.

<lehakelte Waare, n. horgolt 
árú.

Gehalt, 7i. 1) fizetés; Gehalt 
der Beamten, tisztviselők 
fizetése v. illetménye; 2) 
tartalom ; ein Fass von 10 
Eimer (iehalt, tiz akós

Kereskedelmi szótár. I.

hordó; Münzen von gutem 
Gehalte, teljes értékű pén
zek; Münzen von gerin
gem Gehalte, nem teljes 
értékű pénzek.

Gehalt conto, k. fizetések 
számlája.

Gehalten sein, köteles v. kö
telezve lenni.

Gehaltsabzug, h. fizetéslevo
nás.

Gehaltsbestimmung, n. 1) 
fizetésmegállapitás ; 2) ér- 
tékmegállapitás.

Gehaltssperre, n. fizetés letil
tása ; fizetési tilalom.

Gehaltsvorschuss, h. fizetési 
előleg.

Gehaltszulage, n. fizetési 
pótlék.

Gehäuft, tetejes; tetejesen 
( ellentéte: gestrichen, csa
pott) ; gehäuftes Maass, 
tetejes mérték; gehäuft 
messen, tetejesen mérni.

Gehäuse, k. tok; Gehäuse 
für Uhren, óratok.

Geheftet, (kk.) fűzött; fűzve.
Geheimbuch, k. titkos könyv 

(melyet az üzlet főnöke 
maga vezet).

Geheimmittel, k. titkos szer.
Geheimschrift, n. titkos írás ; 

Depesche in Geheim
schrift, titkos jegyű sür- 
göny.

Geheiss, k. meghagyás; auf 
Jemands Geheiss, valaki
nek szavára, valakinek pa
rancsára.

Gehen, menni; seine Ge
schäfte gehen gut, üzlete 
jó l megy; das geht nicht, 
az nem megy ; az nem já r 
j a ; das Geld geht nicht, 
ez a pénz nincs forgalom
ban; man geht sehr schwer 
an diese Preise, ezeket az 
árakat nem igen hajlandók 
megadni; ezeket az árakat 
nehezen adják meg; die 
Waare geht gut, az árúnak 
jó  kelete van; ez az árú 
kelendő; Waare, die stark 
geh t, kapós á ru ; tau
send Kilogramm gehen 
auf eine ScMfístonne, ezer 
kilogramm tesz egy tonnát.
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Gehilfe, h. segéd, kűl. keres
kedősegéd.

Geliilfspersonal, k. segédsze
mélyzet.

Gehören. Zu diesem Unter
nehmen gehört ein bedeu
tendes Kapital, e vállalat
hoz jelentékeny tőke szük
séges ; Handelssachen ge
hören vor die Handelsge
richte, kereskedelmi ügyek 
a kereskedelmi bíróság elé 
tartoznak; zur Litteratur 
gehörend , irodalm i; zu 
welcher Ladung mir ein 
Dritttheil gehört, a mely 
teherből egy harmad az 
enyém.

Gehörig, kellő, szükséges; kel
lően ; die dazu gehörigen 
Coupons, a hozzá tartozó 
szelvények; die gehöri
gen Eigenschaften einer 
Waare, az áru szükséges v. 
kellő sajátságai ; die Sen
dung ist im gehörigen 
Stande, a küldemény kellő 
állapotban van; gehörig 
indossirt, kellően hátira- 
tozott, kellően forgatott; 
zu gehöriger Z e it , kellő 
időben, annak idejében; 
mehr als gehörig, kelle- 
tinél több.

Gehorsam, engedelmes; Ihr 
gehorsamster Diener, alá
zatos szolgája.

Gehülfe, l. Gehilfe.
Geige, n. hegedű.
Geigenbogen, h. vonó.
Geigenharz, k. gyanta, he- 

gedügyanta, kolofonium.
Geizhals, h. fukar, fösvény.
Geizig, fukar, fösvény.
Gekastelt, felmáglyázva, 

máglyába rakva.
Geklagter, h. alperes.
Geklöppelte Spitzen, vert 

csipke.
Geköpert, fonalgós, kereszt- 

beszőtt ( selyem szövet.)
Gekrätze, k. vakarék, ércz- 

hulladék.
Gekündigt, felmondott; ge

kündigte Schuld, felmon
dott adósság.

Geläger, k. seprű.
Gelangen, jwtm, eljutni; wir
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Gelatine Geldangelegenheit Geldstrafe

werden hoffentlich zu un
serer Zahlung gelangen, 
reményijük^ hogy pénzünk
höz ju tu n k ;  sobald die 
Güter in unsere Hände 
gelangen, mihelyt az áruk 
kezünkhöz ju tu nk, mihelyt 
az árukat kezünkhöz kap
juk;  etwas an Jemanden ge
langen lassen, valamit va
lakihez eljuttatni.

Gelatine , n. kocsonya , fa 
gy alék , gelatin (állati 
fagylaló).

Gelbbeere, n. sárgabogyó, 
hengehogyó.

Gelberde, n. sárgaföld, okker.
Gelbgiess er, h. rézöntő.
Gelbgiesserei, n. rézöntömü- 

hely, rézöntő üzlet.
Gelbgiesserwaare, sárgaréz

árú, sárgarézmüvesáru.
Gelbholz, k. sárga fa , festő 

eperfa.
Gelbwurzel, n. sárgagyökér 

(curcumagyökér).
Geld , k. pénz; ideales 

Geld, képzeleti v. számoló 
p én z; reelles Geld, valódi 
p é n z ; baares Geld, kész
pénz;  all sein Geld ver- 
ausgeben od. sich ganz 
ohne Geld lassen, kikölte
kezni ; Geld e ih e b e n ,pénzt 

fö lv e n n i; ich bin nicht bei 
Gelde, nincs nálam p é n z ; 
nincs pénzem; wohlfeiles 
Geld, olcsó pénz ; eine als 
Geld verwendete Waare, 
pénzül V. pénz gyanánt 
használt á r ú ; eine Waare 
zu Gelde machen, árut 
pénzzé tenni;  zu seinem 
Gelde kommen, pénzéhez 
ju tn i;  seine Gelder ein
ziehen, pénzét beszedni; 
öffentliche Gelder, közpén
zek ; Geld, ihr.) pénz, fel-  
ajánlt ár (az árfolyam  
jegyzékekben közlött ár, 
mely mellett az árut venni 
készek; ellentéte:  Waare 
—  áru, követelt ár) ;  alle 
Bankactien sind Geld no- 
tirt, minden bankrészvény 
pénzül V. pénz gyanánt je 
gyeztetett ; Geld macht 
den Markt, pénzzel járják

a vásárt; grosses Geld, 
grosser Glaube, kinek 
mennyi pénze, annyi hi
tele; kinek mennyi a pénze, 
annyi a hitele.

Geldangelegenheit, n. pénz- 
ágy ; welcher Banquier 
besorgt Ihre Geldangele
genheiten bei und über 
W ien? melyik bankár in 
tézi az Ön pénzügyeit Bécs- 
ben és Bécsen á t }

Geldanlage, n. pénzelhelye
zés.

Geldaristokrat, h. pénzarisz
tokrata.

Geld arm, pénztelen.
Geldarmuth, n.pénzeüenség.
Geldaufnahmé, n. pénzfölvé

tel, pénzkivétel.
Geldaufwand, n. pénzköltség.
Geldausfuhr, n. pénzkivitel.
Geldausfuhrsverbot, k. pénz

kiviteli tilalom.
Geldausgabe, n. pénzkiadás.
G&láheda.vt,h.pénzszükséglet.
Geldbetragscolonne, n. (kv .) 

pénzhasáb.
Geldbeutel, h. erszény, pén

zeszacskó,
Geldbörse, n. erszény, pénz- 

tárcza, tárcza.
Geldbrief, h. pénzes levél.
Geldbusse, n. birság, pénz

bírság.
Geldcasse, n. pénztár, pénz

szekrény.
Geldcirculation, n. pénzfor

galom.
Geldcours, h. pénzárfolyam.
Geldeinlage, n. pénzbetét, 

pénzbetétei.
Geldeswerth, h. pénzérték; 

Geld oder Geldeswerth, 
készpénz vagy pénzérték; 
Geld und geldeswerthe 
Papiere, pénz és értékpa-

Geldfassel, k. pénzeshordó.
Geldfond, h. pénzalap.
Geldforderung, n. pénzköve

telés, pénzbeli kereset; 
Geldforderungen an Je
manden machen, pénzt 
követelni valakin.

Geldfuss, h. pénzláb.
Geldgebahrung, n. pénzke

zelés.
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Geldgeschäft, k. pénzügyiét.
Geldhandel, h. pénzzel valá  

kereskedés, pénzkereskedés 
( ellentéte: Waarenhandel 
=  árukereskedés).

Geldherausnahme, n. pénz
k ivétel; unbefugte Geld
herausnahme, jogosulat
lan pénzkivétel (a társasá
goknál ).

Geldinstitut, k, pénzintézet.
Geldkasten, h. Geldkiste, n.. 

pénzes láda.
Geldklemme, n. pénzszűke^ 

szorultság.
Geldknappheit, n. pénzszűke,, 

pénzhiány;(br.) tőkehiány.
Geldkraft, n. pénzerő; die

ses Geschäft erfordert be
deutende Geldkräfte, ez 
az ügylet jelentékeny pénz- 
erővel já r .

Geldkrise, n. pénzválság.
Geldlohn, h. készpénzhér.
Geldlosigkeit, n. pénzetlen- 

ség.
Geldlosung, n. pénzbevétel.
Geldmangel, h. pénzszűke.
Geldmann, h. pénzes ember,, 

aranyember.
Geldmarkt, h. pénzpiacz.
Geldm ittel, k. pénzforrás, 

pewzerő;hinlánglicheGeld- 
mittel stehen ihm zu Ge
bote, elegendő pénzerővel 
rendelkezik.

Geldnoth, n. pénzszűke.
Geldoperation, n. pénzügyi 

művelet.
Geldpreis, h. pénzár.
Geldreich, pénzes.
Geldsack, k. pénzes zacskó..
Geldschrank, h. pénztár, 

pénzszekrény.
Geldschuld, n. pénzbeli tar

tozás.
Geldsendung, n. pénzkülde

mény.
Geldsorte, n. pénznem; gang

bare Geldsorte, forgalom
ban levő pénznem ; in wel
cher Geldsorte soll ich 
Sie bezahlen ? minő pénz-

Geldsorten verzeichniss, k..
pénznemek jegyzéke. 

Geldstrafe, n. birság, pénz
bírság, pénzbüntetés; m it



Geldsnrrogat Gelegenheitspreis Gemisclit

( Geldstrafe belegen, hirsd- 
(folni; unter Verhängung 
der Geldstrafe, pénzMi'ság 
mellett.

( íííldsurrogat, k. pénzhelyet- 
tesítö.

(Goldstück, k. pénz, pénz
darab.

( leldüberfluss, h. pénzbőség.
( Gííldumlauf, h, pénzforga

lom,
(Geldverlegenheit, n. pénz

zavar.
( iííldverlust, h. pénzveszteség.
( Gíildvorschuss , h. pénzelö- 

leg.
(Geldwechsel, h. pénzváltás; 

(leldwechsel treiben, pénz
váltó üzletet vinni.

( Geldwechsler, h. pénzváltó.
( Gíildwechslergeschaft, k. 

pénzváltó üzlet.
(Geldwerth, h. pénzérték, 

pénzbeli érték.
(Gí'ldwesen, k. pénzügy.
( Geldwirthschaft, n. pénzgaz

daság.
( Gííldzahlen, k. pénzmegadás.
(G(‘lées, k. kocsonya, fagya- 

lék.
(\o\ogeTO., alkalmas ; Ihr An

erbieten kommt mir ganz 
gelegen, ajánlata épen ka
póra jő ;  ajánlata épen jó 
kor V. alkalmas időben j ő ; 
zur gelegenen Zeit, épen 
jókor;  wenn es Ihnen so 
gelegen ist, ha Önnek úgy 
tetszik; m ir ist nichts 
daran gelegen, semmit sem 
gondolok a dologgal v. vele; 
iriir ist viel daran gelegen, 
reéim nézve nagyon fontos 
a dolog.

( Gí'Iegenheit, n. alkalom, al
kalmatosság ; bei sich dar- 
bietender Gelegenheit, 
adandó alkalom mal; mit 
í'i’ster Gelegenheit, a leg
első alkalmatossággal; Ge- 
l(‘genheit zum Waaren- 
nbsatz, eladási alkalom.

( Gricgonheitsgeschenk , k. 
alkalmi ajándék.

( G <' I«igenheitsgesellschaft, n. 
alkalmi egyesülés.

( Grlrgíüiheitshandel, n, eset
leges ügylet.

Gelegenheitspreis, h. alkal
mi ár.

Gelegentlich, alkalm ilag; 
gelegentlich seiner An
wesenheit, jelenléte alkal
m ából; ich bitte um ge
legentliche hücksendung 
des Briefes, kérem a leve
let alkalmilag v. adandó 
alkalommal visszaküldeni ; 
gelegentlich schreiben, aí- 
kalom adtán írni.

Geleistet, teljesített; gelei
stete fizetett kama
tok.

Geleitsbrief, h. Geleitszettel, 
h. kis érő levél.

Gelingen, k. siker ; das Ge
lingen eines Unterneh
mens, vállalat sikere.

Gelten. Diese Münze gilt, 
ez a pénz forgalomban v a n ; 
Javakafiee gilt heute zwei 
Gulden, jávakávé ma két 
fo r in t ; der Handel gilt 
als abgeschlossen, az alku  
kötve v a n ; áll az a lk u ; 
der Tarif gilt für alle 
Waaren, a tarifa minden 
árura érvényes; dieser 
Preis gilt für den Ein
kauf und Verkauf, ez az ár 
úgy a vételnél mint az el
adásnál áll.

Geltend, érvényes; geltend 
machen, érvényesíteni.

Geltendmachung, n. érvé
nyesítés. {határidő.

Geltstagfsvájczi tájszó), csőd-
Geltstagen, bukottnak n yil

vánítani magát.
Geltung, n. érvény, érték, ha

tály ; zur Geltung kom
men, érvényesülni; dieser 
lange vernachlässigte A r
tikel ist wieder zur Gel
tung gekommen, ez a 
sokáig elhanyagolt czikk is
mét divatba jö tt v. ismét ke
lendő lett.

Geltungsbereich, h. érvé
nyességi kör; Geltungsbe
reich eines Tarifs, a kör 
vagy terület, melyben a 
díjszabály érvényben van.

Geltungsgebiet, k. hatályos
ság területe, érvényességi 
kör.
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Geltungstermin, h. hatályos
ság határideje.

Gemacht. Das Geschäft is 
gemacht, v. ( egyszerűen) 
gemacht (  a. abgemacht)
áll az alku;  Z. ist durch 
das diessjährige Getreide
geschäft ein gemachter 
Mann geworden, Z . az ez 
évi gabnakereskedés által 
vagyonos ember lett;  diese 
Preiserhöhung dauert 
nicht, sie ist nur gemacht, 
ez az áremelkedés nem tar
tós, csak mesterkélt; er ist 
ein gemachter Mann, meg
fogta az an yját; rendén a 
szénája.

Gemälde, k. kép, festmény.
Gemässheit, n. In Gemass- 

heit Ihres Befehles, pa
rancsához képest; parancsa 
szerint.

Gemein, közönséges; das ge
meine Hecht, közönséges 
j o g ; gemeiner Handels
werth , rendes kereske
delmi érték ; eine Sache 
mit Jemanden gemein ha
ben, közösen bírni valaki
vel valamit; gemeine Sa
che mit Jemanden haben, 
közös ügyének lenni vala
kivel.

Gemeingläubiger, h. (csőd), 
csődhitelező.

Gemeinsam, közös; gemein
same Kosten, közös költ- 
ség ; gemeinsame Staats
schuld, közös államadós
ság.

Gemeinschaftlich, közös; 
für gemeinschaftliche 
Eechnung, közös számlára; 
gemeinschaftlicher Er
werb, közkereset; eine ge
meinschaftliche Unter
nehmung, közös válla la t; 
gemeinschaftlich zeich
nen, közösen jegyezni.

Gemeinschuldner, h. köz
adós.

Gemeinschuldordnung, n. 
csődeljárás,csődrendtartás.

Gemenge, k. elegy, keverék.
Gemischt, vegyes, elegy ; ge

mischte W  aarenhandlung, 
vegyes kereskedés; ge-
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Gemme Geuekmignugspflicli t ig Genossenscliaft

mischte Waaren, vegyes 
árúk.

Gemme, n. gemma, metszett 
drágakő.

Gemse, n. zerge.
Gemskugel, n. bezoarkö.
Gemsleder, h. zergebör.
Gemünztes Geld, vert pénz.
Gemüse, k. főzelék.
Gemustert, mustrás, mintá- 

zott (kelme).
Genau, pontos, szoros; pon

tosan, szorosan; genau 
démMuster entsprechend, 
a mintának szorosan meg
felelő; der genauestePreis, 
utolsó á r; m it genauer 
Noth, nagy nehezen ; sich 
an etwas genau halten, 
szorosan tartani magát va- 
lamihez; Sie können mit 
unserem Keisenden alles 
aufs genaueste bespre
chen, utazónkkal mindent 
a legrészletesebben megbe
szélhet; utazónkkal mindent 
tövéről hegyére megbeszél
het.

Genauigkeit, n. pontosság, 
szabatosság; zählen Sie 
auf meine Genauigkeit, 
számoljon pontosságomra; 
der Genauigkeit wegen, 
szabatosság kedvéért.

Genehm, kedves, kellemes; 
wenn mein Vorschlag 
Ihnen genehm ist, ha ja 
vaslatom tetszését megnyeri; 
wenn es Ihnen genehmer 
wäre, ha Önnek inkább 
tetszenék.

Genehmigen, helyeselni, jó 
váhagyni ; die General
versammlung hat die 
Eechnungen genehmigt, 
a közgyűlés jóváhagyta 
a számadásokat; eine 
Waare genehmigen, árút 
elfogadni; genehmigen 
Sie die Versicherung mei
ner Hochachtung, fogadja 
kiváló tiszteletemet; fogadja 
kiváló tiszteletem kifejezé
sét ; einen Vorschlag ge
nehmigen, javaslatot jóvá
hagyni, javaslatot elfo
gadni.

Genehmigung, n. helybenha

gyás. jóváhagyás; mit Ih 
rer Genehmigung, ha jó 
váhagyja, ha beleegyezik; 
Genehmigung einer Waa
re, árú elfogadása; seine 
Genehmigung zu etwas 
geben, beleegyezését adni 
valainihez; Genehmigung 
der Statuten, az alapsza
bályok megerősítése v, jó 
váhagyása.

Genehmigungspflichtig, jó 
váhagyást igénylő.

Genehmigungsurkunde, n. 
megerősítési okirat, jóvá
hagyó okirat.

Geneigt, hajlandó; die Cour- 
se sind zum Steigen ge
neigt, az árfolyamok emel
kedőben vannak; wenn 
Sie geneigt sind mich mit 
Ihren Vertrauen zu be
ehren, ha hajlandó engem 
bizalmával megtisztelni; 
er ist dem Unternehmen 
nicht geneigt, nem szereti 
a vállalatot; nincs jóaka
rattal V. indulattal a vál
lalat irá n t; nincs kedve 
a vállalathoz; Sie werden 
uns immer geneigt finden 
Ihre Bemühungen zu un
terstützen, mindig készek
nek fog  minket találni, 
hogy törekvéseit gyámolit- 
suk.

Geneigtheit, n. hajlandóság; 
haben Sie die Geneigt
heit, kegyeskedjék, szíves
kedjék.

Generalabrechnung, n. ál
talános leszámolás.

Generalagent, h. főügynök; 
(bizt.) vezérügynök.

Generalagentur, n, főügy
nökség; (b izt.) vezérügy- 
nökség.

Generalbüanz, n. főmérleg.
Generalconsul, h. főkonzul.
Generaldirection, n. vezér- 

igazgatóság.
Generaldirectionsrath, h. 1) 

igazgatótanács ; 2) igazga
tótanácsos.

Generaldirector, h. vezér- 
igazgató, főigazgató.

Generaldisponent, h. főke
zelő.
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Generalgluth, n. általános 
válság.

Generalgütertarif, h. (vu.), 
általános árúdijszabás.

Generalinspection, n. főfel
ügyelőség.

Generalinspector, h. vezér- 
főfelügyelő, főfelügyelő.

Generalquittung, n. általá
nos nyugta, végleges nyug
ta, végnyugta.

Generalrath, h. főtanács; fő 
tanácsos. [szabíis.

Generaltarif, h. általános dij-
Generalunkostenkonto, k. 

főköltség-számla.
Generalversammlung, n. 

közgyűlés; ausserordentli
che Generalversammlung, 
rendkívüli közgyűlés; eine 
Generalversammlung ab- 
halten, közgyűlést tartani.

Generalvollmacht, n. álta
lános meghatalmazás, telj
hatalom.

General-Waarenconto, h. 
általános árúszámla.

Generalzolldirection, n. fő- 
vámigazgatóság.

Genever, h. borókapálinka.
Geniessen, részesülni, hasz

nálni, élvezni; das gesandte 
Tafelöl ist nicht zu genies
sen, a küldött asztali olaj 
nem használható; Sie kön
nen sich versichert halten, 
dass wir Sie jeden Vortheil 
geniessen lassen werden, 
legyen meggyőződve, hogy 
mindennemű előnyben ré
szesíteni fog ju k ; er ge- 
niesst einen schwachen 
Credit in der Handels
welt, a kereskedelmi v i
lágban kevés hitele van; 
kevés embersége van a ke
reskedők előtt.

Geniren, alkalmatlan lenni; 
das Ausbleiben der Gelder 
hat uns sehr genirt, a pén
zek elmaradása nagy alkal
matlanságunkra volt, V. al
kalmatlanságot okozott ne
künk.

Geniste, k. rekettye.
Genosse, h. társ, részestárs.
Genossenschaft, n. szövetke

zet.



Genossenschafter Gepäckaufgabe Gericbtsabgeordnete

< iciiossenschafter, h. szövet
kezeti tag.

( liiiiossenschaftsgesetz , k.
szövetkezeti törvény^ 

i 1 onossenschaftsgläubiger,7i.
szövetkezeti hitelező.

( lenossenschaftsregister, h.
szövetkezeti tagok jegyzéke. 

(ienossenschaftsmitglied, k.
szövetkezeti tag.

( ienossenschaftswesen, k.
szövetkezeti ügy. 

(lentelesgrün, k. genteles- 
zöld.

( r(‘ntiana, n. tarnicsgyöker l.
Enzianwurzel.

(lenüge, n. elégség; Genüge 
leisten, eleget tenni. 

(iríinügen, megelégedni; mir 
genügt an Ihrem Worte, 
megelégszem szavával; 
diese Erklärung genügt 
mir nicht, ez a nyilatkozat 
engem ki mm elégít. 

(lenügend, kielégítő; genü
gende Deckung, kellő fe
dezet, elégséges fedezet; er 
konnte keine genügende 
Aufklärung über die Sa
che geben, nem tudott ki
elégítő felvüágosítást adni 
az ügyről.

(íenuss, h. élvezet; wir ha
ben jetzt den vollen Ge
nuss der Zinsen, most az 
összes kamato t kapj uk;
Ausfuhr unter Genuss der 
Praemie, kivitel díjkedvez
mény élvezete mellett.

( renussactie, n. élvezeti rész
vényjegy.

(lenusskauf, li. élvezeti vétel. 
(lenussschein, li. haszonélve

zeti jegy, élvezeti jegy. 
Georginenknolle,n. georgina 

gumó^
Gepäck, k. podgyász, málha; 

als Eilgut aufgegebenes 
Gepäck, gyorsszállítmány- 
kép feladott podgyász; als 
Frachtgut aufgegebenes 
Gepäck, teher szállítmány- 
kép feladott podgyász; her
renloses Gepäck, 
podgyász; uraveszett pod
gyász; transitirendes Ge
päck, átmenő podgyász; 
Passagiere haben 25 Kilo

Gepäck frei, utazóknak 25 
kiló po dgyász díjmentes.

Gepäckaufgabe, n. podgyász
feladás.

Gepäckausgabe, n. podgyász- 
kiadás.

Gepackfreiheit, n. (v u ) sza
bad podgy ászsúly, podgyász 
szabadsúly.

Gepäckbeförderung, n. pod
gy ásztovábbítás.

Gepäcksbegleitschein,ä. pod- 
gyászkisérő levél.

Gepäcksrecepisse, n. pod
gy ászvevény.

Gepäckschein, h. podgyász- 
j  egy, podgy ászve vény.

Gepäckstück, k. podgyász- 
darab.

Gepäckszettel, h. podgyász- 
báreza, málhajegy.

Gepäckträger, h. podgy ász
szolga.

Gepflogenheit, n. gyakorlat, 
szokás.

Gepräge , k. 1) bélyeg, ve
ret ; diese Münze trägt 
das königliche Gepräge, e 
pénzen a király képe v. 
nyomata van; das Gepräge 
ist verwischt, a nyomat el
mosódott; 2) bélyeg, je lle g ; 
sein Verhalten trägt das 
Gepräge der Kedlichkeit, 
magaviseleté a becsületesség 
bélyegét hordja magán v. 
magaviseleté becsületesség
re inutat; der Tarif trägt 
das Gepräge des Freihan
dels, a tarifa a szabadke
reskedelem jellegével bír.

Geprägte Münze, vert pénz.
Gerant, h. 1) üzletvezető; 2) 

(franczia lapoknál)  felelős 
szerkesztő.

Geräthe, k. szer, szerszám.
Gerathen, tanácsos ; wir fin

den es nicht für gerathen, 
nem tartjuk tanácsosnak; 
das gerathenste wäre die 
Waare zurückzubehalten, 
legtanácsosabb volna az 
árút visszatartani v. ki nem 
adni.

Gerathen, 1) ju tn i; in Schul
den gerathen, adósságba 
kerülni v. m erülni; in Ar- 
muth gerathen, szegény

i g

ségre ju tn i; 2) sikerülni; 
teremni; die Arbeit ist 
vortrefflich gerathen, a 
munka derekasan sikerült; 
das Obst ist nicht gera
then, gyümölcs nem ter
mett ; die Ernte ist gut ge
rathen, az aratás jó  volt.

Gerathewohl. Aufs Gerathe- 
w oh l, találomra , vaktá
ban.

Geräthschaften , bútorzat; 
szerszám, fölszerelés.

Geräthschaftenkonto, h. bu- 
torszámla , fölszerelési 
számla.

Gerbematerialien, cserzősze
rek.

Gerber wolle, n. tímár gyapjú.
Gerbestoffliändler, h. cserző 

anyagokkal kereskedő.
Gerbsäure, n. csersab.
Gerbstahl, h. kévéit aczél.
Gerbuliren, tisztítani {száraz 

árút).
Gerbulur, n. 1) szemét ( a szá

raz árúból kiszedett rossz 
rész) ; szemétdíj (levonat 
tisztátalanság fejében szá
raz árúknál).

Gerecht, igazságos; jogos ; 
seine Forderung ist ge
recht, követelése jogos ;ő e -  
mandern gerecht werden, 
valakinek eleget tenni.

Gereichen, szolgálni, válni ; 
es gereicht uns zum Ver
gnügen, örömünkre szol
gá l; es wird Ihnen zum 
Besten gereichen, javára 
lesz Önnek; das gereicht 
ihm zur Ehre, ez becsüle
tére válik.

Gericht , k. biróság; Ge
richt erster Instanz, első
fokú biróság, első folyamo- 
dábsu biróság; vors Gericht 
laden, megidézni.

Gerichtlich. Gerichtliches 
Verfahren, bírói eljárás, 
törvényszéki eljárás; ge
richtlicher Verkauf, kény
szereladás , birúi eladás; 
gerichtlicher Erlag, birói 
letét.

Gerichtsabgeordnete, h. bi
ró i kiküldött, hirósági ki
küldött.
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Gerichtsbeamter, h. hirói 
hivatalnok v. tisztviselő.

Gericlitsgebraucli, h, hirói 
gyakorlat, törvényszéki 
gyakorlat.

Gerichtshof, li. törvényszék.
Gerichtskosten, perköltségek.
Gerichtsstand, h. hirói ille 

tékesség, hirói illetőség.
Gerichtsschreiber, h. ira t

tárnok.
Gerichtsschreiberei, n. ira t

tár, pertár.
GeviehisspeBen,pe7'költségek.
Gerichtsverhandlung, n. hi

rói tárgyalás.
Gerichtsvollzieher, li. végre

hajtó.
Geriffelt, reczés (pénz széle).
Gering, csekély; geringerer 

Preis, olcsóhh ár ; Waare 
von geringerer Qualität, 
silányahh minőségű árú ; 
geringer geben, olcsóhh 
áron adni; er hat nicht 
das geringste gethan, leg- 
kisehhet sem te tt; das ist 
seine geringste Sorge, leg- 
kisehh gondja is nagyohh 
annál; gering gerechnet 
kostet die Waare 100 Gul
den, csekély számítással az 

. árú 100 forintba kerül.
Geringhaltig, csekély tar

talmú, csekély értékű; eine 
geringhaltige Münze, cse
kély éitékű pénz.

Gerittener Wechsel, h. szi- 
vességbeli vá ltó , pincze- 
váltó.

Germ, h. élesztő.
Gern, s z ív  esen; ich werde 

gern Ihre Aufträge em-
. pfangen, szívesen veszem 

megrendeléseit; die Waare 
ist gut und gern 50 Gulden 
werth, az árú testvérek közt 
is megér ŐO forintot.

Gerste, 7i. árpa.
Gerstengraupe, n. árpadara, 

árpakása.
Gerstenmehl, k. árpaliszt.
Gerstenschrot, k. árpakása.
Gerstenzucker, k. árpaczu- 

kor.
Gesammt, összes; die ge- 

sammten Kosten, az összes 
költségek.

Gesammtaufwand, h. összes 
költség.

Gesammtausfuhr, n. összes 
kivitel.

Gesammtausgabe, n. (kk .) 
összes művek kiadása, teljes 
kiadás.

Gesammtausgaben, kiadá
sok összege, összes kiadá
sok.

Gesammtbesitz, h. összhir- 
tok.

Gesammtbetrag,/i. végösszeg, 
teljes összeg.

Gesammtcirculation, n. össz
forgalom.

Gesammteinfuhr, n. összes 
behozatal.

Gesammteinnahme, n. egész 
bevétel, teljes bevétel.

Gesammtertrag, h. egész jö 
vedelem, összes hozadék.

Gesammtexport, h. összkivi- 
tel.

Gesammtgewicht, k. 1) egész 
súly, teljes súly, 2) a súlyok 
összege.

Gesammtgláubiger, h. egye
temleges hitelező.

Gesammtheit, n. összeség; 
dieGesammtheit derGläu- 
biger, a hitelezők összesége; 
die Waaren stellen in ihrer 
Gesammtheit einenWerth 
von 500 Gulden dar, az 
áruk összeségökhen 500 fo
rin t értéket tesznek ki.

Gesammtschuldner, Jl va- 
gyonhukott, közadós; egye
temleges adós.

Gesammtschuldverhältniss, 
k. egyetemleges kötelem.

Gesammt vor rath, h. teljes 
készlet.

Gesammtwerth, h. összérték, 
teljes érték.

Gesammtwerthsumme, 7? .«V- 
tékvégösszeg, teljes érték
összeg ; declarirte Ge- 
sammtwerthsumme, be
vallott értékösszeg. ̂

Gesandschaft, n. követség.
Gesandter, h. követ.
Geschäft, k. 1) dolog, teendő, 

foglalkozás; er ist mit Ge
schäften überhäuft, felette 
sok a dolga, felette sok dolga 
van; ich habe noch ein

150

wichtiges Geschäft zu be
sorgen, még fontos teendőm 
V. végzendőm van; 2) ügy
let (egyes ügy, ellentétben 
a hivatásszerűleg folytatott 
kereskedelmi foglalkozás
sal — ü zle t); gute Ge
schäfte machen, Jó ügyle
teket tenni; Geschäfte per 
Cassa, készfzetésre kötött 
ügyletek; Geschäft auf 
Lieferung , ügylet szállí
tásra ; Geschäft mit Muss, 
kellügylet ( muszájügylet); 
Gescjfiäft mit Noch, (br.) 
mégügylet; Geschäft mit 
einmal N och , mégügylet 
egyszer ismételve; Geschäft 
mit zweimal Noch, még
ügylet kétszer ismételve 
( vonatkozik vevő és eladóra 
egyaránt)  ; Geschäft mit 
Wahl , ügylet választás
sa l; Geschäft per Arran
gement, ügylet egyezés sze
rin t ( rendezés utján létre
jö tt  ügy let); Geschäft per 
einige Tage, ügylet ne
hány napra ( rendesen csak 
a negyedik nap regge
léig )  ; Geschäft per Mor
gen , ügylet másnapra; 
Geschäfte auf einige Tage 
Lieferung, néhány nap 
alatti szállításra kötött ügy
letek ; Geschäft auf tägli
che Lieferung, ügylet napi 
szállításra; Geschäft auf 
tägliche Aufkündigung, 
ügylet napi felmondásra; 
3} üzlet ( hivatásszerűen 
folytatott kereskedelmi fog
lalkozás) ; Jemandes Ge
schäft übernehmen, vala
kinek üzletét átvenni; un
ser Hauptgeschäft ist der 
Einkauf von W olle, főüz
letünk a gyapjuvásárlás ; 
A) vállalat; das Geschäft 
hatte nicht den besten E r
folg, a vállalat nem a leg
jobban ütött k i ; a vállalat
nak nem volt valami nagy 
sikere ; 5) forgalom; es hat 
sich ein sehr grosses Ge
schäft in diesen Papieren 
entwickelt, e papírokban 
'ftagy forgalom fejlődött k i ;
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6) kereskedés  ̂ kereskedelmi 
ház; Herr N. hat ein Ge
schäft in Debreczen, N. 
urnák Debreczenben keres
kedése van; 7) (a  kereske
dőnek) vagyon összesége.

'Geschäftigkeit, n. siírgölő- 
dés.

(i eschäftig thun, sürgölődni.
(h^schäftlich, üzleti ; eine 

Keise in geschäftlichen 
Angelegenheiten machen, 
üzleti ügyekben utazni; 
geschäftliche Beziehun
gen, üzleti összeköttetések.

Geschäftsabschluss, h. 1) üz
leti zárlat; der Geschäfts
abschluss des laufenden 
Betriebsjahres, a folyó üz
leti év zárlata; Iá) ügyleti 
kötés; von Geschäftsab
schlüssen verlautet nichts, 
ügyleti kötésekről nem hal
lani semmit.

Geschäftsabwickelung, n. 
ügylet lebonyolítása.

Geschäftsagent, h. üzletiügy
nök.

(Joschäftsangelegenheit, n. 
üzleti ügy, üzletbeli ügy.

'Geschäftsantheil, h. üzleti 
rész; ich habe Herrn N. 
einen Geschäftsantheil 
gewährt, N. urat része
semmé tettem az üzletben.

Geschäftsaufgabe, n. üzlet 
abbahagyása.

(ieschäftsaufsatz, h. ügyirat- 
fogalmazvány.

Geschäftsauftrag, h. üzleti 
megbizás.

( í esciiäftsausdehnung, n. üz
leti kör terjedése; üzleti kör 
kiterjesztése.

( Geschäftsbericht, h. üzleti 
jelentés fp. részvénytársa
ságtól), üzleti tudósítás (p, 
ügynöktől).

(1 eschäftsbesorger, h. ügy
vezető, ügyvivő.

Geschäftsbetrieb, h. 1) üzlet- 
vezetés; sein Geschäftsbe
trieb gereicht ihm zum 
Lobe, üzletvezetése dicsé
retére válik, 2) ügykör; 
Geschäftsbetrieb einer 
Bank, a bank ügyköre; der 
Geschäftsbetrieb dieses

Hauses ist bedeutend, e 
ház ügyköre jelentékeny.

Geschäftsbeziehung, n. üzleti 
viszony.

Geschäftsbranche ,w, üzletág, 
üzletmód.

Geschäftsbrief, h. ügylevél.
Geschäftsbücher, üzleti 

könyvek.
Geschäftsbureau, k. üzleti 

iroda.
Geschäftserfahren, jártas 

{üzleti ügyekben).
Geschäftserfahrung, n.üzleti 

tapasztaltság.
Geschäftsfall, h. előforduló 

ügylet,magát előadó ügylet.
Geschäftsfreund, h. 1) ügy

barát, üzletfél; 2) vevő.
Geschäftsführender Theil- 

haber, ügyvivő részes, üz
letvezető társtag.

Geschäftsführer, h. 1) ügy
vezető, üzletvezető, 2) mű
vezető ( gyárban v. könyv
nyomdában).

Geschäftsführung, n. ügyvi
tel, üzletvezetés, üzleti ügy
vitel ; Jemandem die Ge
schäftsführung übertra
gen, valakit az ügyvitellel 
megbizni, valakit üzletveze
téssel megbízni.

Geschäftsgang, 1) ügy-
menet; der stille Ge
schäftsgang, üzlet pangása; 
mit dem Geschäftsgänge 
vertraut sein, ügymenet
ben jártasnak lenni; 2) 
út üzleti ügyben; Ge
schäftsgänge machen, üz
leti utat tenni, üzleti ügy
ben já rn i ; ich muss erst 
noch einen Geschäfts
gang machen, előbb még 
egy utat kell tennem üzleti 
ügyben.

Geschäftsgebahrung, n. ügy
kezelés.

Geschäftsgewandtheit, n. üz
leti ügyesség.

Geschäftsjahr, k. üzleti év.
Geschäftskenntniss, n. ke

reskedelmi szakismeret; er 
hat gründliche Geschäfts
kenntnisse, alapos szakis
meretei vannak.

Ge s chäft skreis, h. ügykör, mű -

mi

ködés köre, üzletkör; dieses 
liegt gänzlich ausser un
serem Geschäftskreise, ez 
ügykörünkön egészen kívül, 
esik, ez működésünk körén 
kívül esik.

Geschäftskrisis, n. üzletvál
ság. [vevő.

Geschäftskunde, h. üzletfél,
Geschäftslage, n. üzleti hely

zet ; die Geschäftslage un
seres Platzes ist nicht be
friedigend, az üzlet álla
pota piaczunkon nem kielé
gítő.

Geschäftsleben, k. üzleti élet; 
dem Geschäftsleben fern 
stehen, az üzleti élettől tá
vol állani, az üzleti világ
tól távol állani.

Geschäftsleiter, h. ügyvezető.
Geschäftslocal, k. üzlethe

lyiség.
Geschäftslocalität, n. üzleti 

helyiség.
Geschäftslos, foglalkozás nél- 

kü l; die geschäftslose 
Zeit, üzletpangás ideje.

Geschäftslosigkeit, n. 1) fog 
lalkozás nélküliség; 2) üz
letpangás ; es herrscht 
völlige Geschäftslosigkeit, 
teljesen pang az üzlet.

Geschäftsmacher, h. alkusz.
Geechäftsmann, h. üzletem

ber, üzlet embere.
Geschäftsmässig, Üzletszerű.
Geschäftsordnung, n. ügy

rend ; ügyrendszabály.
Geschäftspapier, k. ügyleti 

irat.
Geschäftspersonal, k. üzleti 

személyzet.
Geschäftsrapport, k. üzleti 

jelentés.
Geschäftsreich. Eine ge- 

schäftsreiche Woche, ügy
letekben gazdag hét, ügyle
tekre nézve jó  hét.

Geschäftsreise, n. üzleti uta
zás ; eine jährliche Ge
schäftsreisemachen, ehm- 
ként üzleti utat tenni.

Geschäftsreisender, h. utazó 
segéd.

Geschäftsrückgaug, h. üzlet 
hanyatlása, üzleti hanyat
lás.
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Geschäftssache,7i, üzleti ügy. 
Geschäftsschluss, h. ügylet

kötés,
Geschäftsspesen, üzleti költ-

Geschäftssprache, n. keres
kedelmi nyelv^ üzleti nyelv.

Geschäftsstille, Geschäfts
stockung, n, pangás (ke
reskedelemben).

Geschäftsstil,/^. kereskedelmi 
irály (styl),

Geschäftsstück, k. ügyirat.
Geschäftsstunden, hivatalos 

órák, üzleti órák.
Geschäftstakt, h. üzleti ta

pintat.
Geschäftsträger, h. ügyvivő.
Geschäftstüchtig. E in ge

schäftstüchtiger Mann, 
derék üzletember.

Geschäftstüchtigkeit, n. üz
leti ügyesség.

Geschäftsübernahme, n. üz
let átvétele.

Geschäftsübersicht, n. üzleti 
kimutatás, üzleti áttekin
tés.

Geschaftsumsichí, n. üzleti

Geschäftsunternehmung, n. 
üzleti vállalat.

Geschäftsverbindung, n. üz
leti V. kereskedelmi össze
köttetés ; in Geschäftsver
bindung mit Jemandem 
treten, valakivel üzleti v i
szonyba lép n i, valakivel 
összeköttetésbe lépni.

Geschäftsverhältniss, k. üz
leti viszony.

Geschäftsverkehr, h, üzleti 
közlekedés, üzleti érintke
zés ; üzleti forgalom, ügy
forgalom.

Geschäftsvertreter, h. üzleti 
képviselő.

Geschäftsvorfall, h. ügyleti 
esemény.

Geschäftsweise, n. üzleti 
szokás. [lág.

Geschäftswelt, n. üzletvi-
Geschäftswüthiger, h. üzlet 

bolondja.
Geschäftszahl, n. ügyszám,
Geschäftszeit, n. üzleti id ő ; 

ordentliche Geschäftszeit, 
rendes üzleti idő.

Geschäftszug, h. ügymenet.
Geschäftszweig, h. üzletág.
Geschirr, k. 1) edény; Koch- 

gescliirr , főzőedény ; 2)
szerszám, kül. lószerszám, 
háin.

Geschirrhandlung, n. edény
kereskedés.

Geschirrhändler, k. edény
árus.

Geschirrmarkt, h. edény vá
sár, fazék aspiacz.

Geschirrrechen, h. edény- 
polcz.

Geschliffenes Glas, csiszolt 
üveg.

GeschlossenerTransit,f vám )  
zártcsomagok átbocsátása.

Geschlossene Stadt, (fo 
gyasztási adók tekinteté
ben) kerített város , zárt 
város.

Geschmack, h. izlés; diese 
Muster sind nach dem 
neuestenGeschmacke,í^e/c 
a mustrák a legújabb diva
tnak.

Geschmackvoll, Ízléses, jó  
Ízlésű; wir haben eine ge- 
schmackvolleAuswahl von 
Kleiderstoffen erhalten, 
ruhakelmékből ízléses vá
lasztékot kaptunk.

Geschmeide, 1) k. ékszer; 2) 
(vaskeseskedésben )  ková
csolt érczmü, vasmű ipar- 
czikk.

Geschmeidehandel, h. ék
szerkereskedés.

Geschmeidehändler, h. ék
szerárus.

Geschöpftes Pap ier, merí
tett papiros.

Geschrieben, írva ; szóval; 
500, geschrieben fünfhun
dert Gulden, 500 azaz öt
százforint.

Geschwemmtes Holz, k. úsz
tatott ja  (v iz i utón szabad 
hasábokban leusztatott tűzi
fa ).

Geschworener, h. esküdt.
Geschwornengebühr, n. es

küdtek díja.
Gesellschaft, n. társaság ; 

mit Jemandem in Gesell
schaft treten, társaságba, 
lépni valakivel; eine auf
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Lebenszeit eingegangene 
Gesellschaft, életfogytigra 
kötött társa,ság; Gesell
schaft á conto méta, fele
részes társaság; Gesell
schaft von unbestimm
ter Dauer, bizonytalan 
tartamú társaság, határo
zatlan időre kötött társa
ság ; Gesellschaft mit be
schränkter Haftbarkeit,. 
társaság korlátolt felelős
séggel; anonyme Gesell
schaft, ( a franczia Societé 
anonyme nyomán) rész
vénytársaság.

Gesellsohafter, h. tag, társ
tag (kereskedelmi társa
ságban) ; persönlich haf
tender Gesellschafter, öf
fentlicher Gesellschafter,. 
beltag; stiller Gesell
schafter , kültag; ge
schäftsführender Gesell
schafter, üzletvezető társ ; 
ausgeschlossener Gesell
schafter , kizárt társtag;  
ausgeschiedener Gesell
schafter , kivált társtag; 
íirmirender Gesellschaf
ter, czégjegyző tag ; Her
ren N. und B. sind nicht 
mehr Gesellschafter un- 
sers Hauses, N. és B. 
urak házunknak nem tár
sai többé.

Gesellschaftsangelegenhei
ten, társasági ügyek.

Gesellschaftsbücher, társa
sági könyvek.

Gesellschaftsfirma, n. tár- 
sasczég.

Gesellschaftsgläubiger, /?.
társasági hitelező.

Gesellschaftshandel, h. Ge- 
sellschaftshandlung,'/i.íár- 
saskereskedés.

Gesellschaftskapital, k. a 
társaság tőkéje, társasági 
tőke.

Gesellsaftsrechnung, n. tár
sasszabály , társasági sza
bály. [székhelye.

Gesellschaftssitz, h. társaság
Gesellschaftsstatut, k. tár

saság alapszabályai,
Gesellschaftsverhäitniss, k. 

tár.sasviszony.



Ge sellschafts vermögen Gestaltnngstendenz G eviert»
Gesellschaftsvermögen , k. 

társasági vagyon,
Gesellschaftsvertragj/i. (  rész

vénytársaságoknál ), társa
sági szerződés.

Gesetz, k. törvény ; wir sind 
entschlossen, die Gesetze 
gegen ihn anzurufen, el 
vagyunk határozva^ hogy 
keresetet indítunk ellene  ̂
el vagyunk határozva tör
vény útjára lépni.

Gesetzartikel, h. törvény- 
czikk.

Gesetzmássig, törvényes^ tör
vényszerű ; gesetzmássige 
Forderung, törvényes kö
vetelés ; gesetzmässiges 
Verfahren, törvényszerű 
eljárás.

Gesetzlich, törvényes; ge
setzlicher Zinsfuss, törvé
nyes kamat; gesetzliche 
Tara, törvényszerű göngy- 
siily.

Gesetzsammlung, n. törvé
nyek gyűjteménye^ törvény
tár.

Gesetzübertretung, n. tör
vényszegés  ̂ áthágás.

( iesetzwidrig, törvényellenes.
Gesichert, biztos  ̂ biztosított; 

der Gewinn ist gesichert, 
a nyereség biztos.

Gesicht, k. Dieses Muster 
fällt ins Gesicht, ez a 
minta szembe tűnik ; wir 
haben Ihre Muster noch 
nicht zu Gesicht bekom
men, mustráit tnég nem lát
tuk  ̂mustráinak még színét 
se láttuk; diese Waare 
steht ihm nicht zu Ge
sicht, ez az árú nem tet
szik neki, ez az árú nincs 
ínyére; ich werde Ihr 
Interesse nicht aus dem 
Gesichte verlieren , nem 
fogom szem elöl téveszteni 
az Ön érdekeit.

Gesinde, k. cselédség.
Gesindedienst, h. cselédszol

gálat. \nat.
Gespinnst, k. fonadék, fo-
Gesprenkelt, babos, petty ege

tett (szövet).
Gestalten (sich), alakulni; 

sich anders gestalten,

megváltozni, más alakot 
ölten i; die Preise gestal
ten sich immer regelmäs
siger, az árak mindinkább 
rendesebbek lesznek; unser 
Markt gestaltet sich bes
ser, piaczunk jobb alakot 
ölt, piaczunk jobbra fo r 
dul.

Gestaltungstendenz, n. ( ür J  
alakulási irányzat.

Gestatten, Ich gestatte mir 
Ihnen zu bemerken, bá
torkodom Önnek megje
gyezni; seine Mittel ge
statten es ihm, vagyona 
megengedi; die Versen
dung gestattet keinen Auf
schub, az elküldéssel nem 
lehet késedelmezni; eine 
Zahlungsfrist gestatten, 
fizetési halasztást engedni,

Gestattung, n. engedély; die 
Gestattung der Einfuhr 
eines Artikels, valamely 
áruczikk behozatalának en
gedélyezése V. megenge
dése.

Gestehungsberechnung, n. 
előállítási költségvetés.

Gestehungspreis, h. előállí
tási ár.

Gestell, k. állvá^iy.
Gestempelt, bélyeges.
Gestickte Waare, n. himzett 

árú.
Gestimmt.Die Börse war gut 

gestimmt, a börze ( tőzsde)  
jó  hangulatban volt.

Gestrandet, hajótörött.
Gestreift, csikós (szövet).
Gestrichen, 1) törlött (p l. té

tel )  ; 2) csapott ( mérték)  ; 
den Weizen gestrichen 
messen, csapva v. csapa
tint mérni a búzát.

Gestrickte Waare, n. kötött 
áru.

Gesuch, k. kérvény, fo lya 
modvány.

Gesuchsteller, h. kérvényező, 
folyamodó.

Gesucht, 1) keresett, kapós, 
divatos; 2) ( árfolyamjegy
zéken) keresett, rövidítve:
G. { =  gesucht); D. (= d e -  
mandé).

Gesund, egészséges, ép ; ge-
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sunde Waare, ép á rú ; in  
gesundem Zustande, ép 
állapotban.

Gesundheitsmaassregel, n. 
ogeszségügyi szabály, egész- 
segugyi intézkedés.

Gesundungsprocess, h. (b r .)
javulási folyam.

Getraide, k. l. Getreide.
Getränk, k. ital,
Getränkesteuer,’ n. italadó.
Getreide, k. gabona, élet;

Getreide auf dem 
Malme, lábon álló gabona; 
das Getreide steht gut, a 
gabona jónak mutatkozik; 
das Getreide steht dünn, 
n gabona gyérnek mutat
kozik.

Getreideagent, ft. gabona- 
ügynök.

Getreideausfuhr, n. gabona
kivitel.

Getreidebericht, h. tudósítás 
 ̂ a gabonáról.

Getreidebörse, n. gabona
tőzsde.

Getreideeinfuhr, n. gabona- 
behozatal.

^®fi’®ifeernte, n. aratás.
Getreidehalle, n, gabona- 

csarnok.
Getreidehandel, h. gabona- 

kereskedés, buzakereskedés.
Getreidehändler, h. gabona- 

kereskedő, bvzakereskedö.
Getieidemagazin, k. magtár, 

gabonatár, gabona-raktár.
Getreidemakler, /̂. gabona

alkusz.
Getreidemarkt, ft. gabona-

vásár gabonapiacz.
Getreidenoth, n. gabona- 

szuke.
Getreidepreis, h. gabona ár.
Getreidesensal, h. gabona

alkusz.
Getreideverkehrsjournal, k. 

gabonafoj'galmi napló.
Getreidezoll, h. gabonavám.
Getreidezug, h, (vu .) gabo

navonat, gabonaszállító vo
nat.

Verwaltung, n. el
különített kezelés (több 
részvénytársaság egyesülé
se után). [méri ék

Gevieitmaaes, ft.



Gewäclis G ew ärtigen Gew icht

Gewächs, k. termés; W ein 
von diesjährigem Ge
wächs, idei termés hör; 
ich verkaufe nur eigenes 
Gewächs, csak saját ter
mésemet árulom.

Gewagtes Geschäft, k. kocz- 
káztatott ügylet^ koczkázat- 
ta ljáró ügylet.

Gewähr, n. kezesség; ohne 
unsere Gewähr, jótállá
sunk nélkül; ohne Ge
währ für die Echtheit, (az 
árú)  valódiságáért jó t nem 
állva; Gewähr leisten, 
jótállani.

Gewährbrief, li. telekkönyvi 
kivonat ( szószerint: bizto
sító ira t).

Gewähren. Es gewährt mir 
grosses Vergnügen, nagy 
örömömre szolgál; grossen 
Vorth eil gewähren, nagy 
előnyt nyújtani; ich lasse 
Sie gewähren, szabadjára 
hagyom; die heutige Börse 
gewährte einen befriedi
genden Anblick, a mai 
börze ( tőzsde) kielégítő ké
pet nyújtott; eine Ent
schädigung gcwähren,fcdr- 
téritést nyújtani.

Gewährleistung, n. jótállás.  ̂
kezesség, szavatolás; bizto
sítás.

Gewahrsam, n. őrizet; in Ge
wahrsam nehmen, gond
viselés alá venni.

Gewährschaft leisten, szava
tolni.

Gewährsmann, h. kezes.
Gewährung , n. teljesítés; 

Gewährung einer Bitte, 
kérelem teljesítése.

Gewalt, n. hatalom ; höhere 
Gewalt, erőhatíilom ( vis 
major).

Gewandt, ügyes; ein ge
wandter Geschäftsmann, 
ügyes üzletember; gewand
ter Styl, gyakorlott irmo- 
dor.

Gewandtheit, n. ügyesség, 
jártasság ; Gewandtheit in 
den Geschäften, üzleti já r 
tasság.

Gewärtig. Ich bin Ihrer Ant
wort gewärtig, várom fe 

leletét; halten Sie sich 
meiner prompten Ant
wort gewärtig, számoljon 
pontos feleletemre.

Gewärtigen, várni, remélni.
Gewebe, k. szövet.
Gewehr, k. lőfegyver, puska.
Gewehrhändler, h. puska- 

kereskedő, fegyverárus.
Geweih, k. agancs.
Gewerbe, k. kereset; ip a r; 

ein Gewerbe treiben, mes
terséget fo ly ta tn i; ipart 
űzni; Handel und Gewer
be blühen, kereskedelem és 
ipar virágoznak.

Gewerheausstellung, w. ipar
kiállítás.

Gewerbehank, n. iparbank.
Gewerbebehörde, n. iparha

tóság.
Gewerbebetrieb, h. ipar

üzlet.
Gewerbeconeession, n. ipar- 

engedély.
Gewerbefleiss, h. ínüszorga- 

lom, ipar.
Gewerbefreiheit, n. iparsza

badság.
Gewerbehalle, n. iparcsar

nok,
Gewerbekammer, n. ipar

kamara.
Gewerbemässig, iparszerü- 

leg.
Gewerbemässigkeit, n. ipar- 

szerűség.
Gewerbemuseum, k. ipar- 

inuzeum.
Gewerbeordnung, 7i. ipar- 

törvény.
Gewerbepolizei, n. ipa trend- 

őrség.
Gewerí)eschein, h. iparenge

dély.
Gewerbestand, h. iparos osz

tály, iparűzö osztály.
Gewerbeschule, n. ipa?'- 

iskola.
Gewerbesteuer, n. iparadó.
Gewerbeverein, h. iparegy- 

let, ipar egyesület,
Gewerbezählung, n. ipar- 

számlálás.
Gewerbezweig, h. iparág.
Gewerbkunde, n. kézműtan.
Gewerblich, iparüzleti; ge

werbliche Beschäftigung,
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iparos foglalkozás; ge
werbliche Buchführung, 
iparügyi könyvvezetés; ge
werblicher Unterricht, 
iparoktatás; der zu ge
werblichen Zwecken die
nende Alkohol, ipai'i czé- 
lokra szolgáló alkohol; ge
werbliche Production, 
ipari termelés.

Gewerblos, foglalkozás nél
küli, kereset nélküli.

Gewerbmässig, üzletszerű ; 
üzletszerűleg, iparüzletileg.

Gewerbsam, munkás, ipar
űző.

Gewerbsbefugniss, Gewerbs- 
berechtigung, 7 1. iparen
gedély.

Gewerbsbetrieb, h. iparüz
let.

Gewerbsconcession, n. ipar- 
engedély.

Gewerbsgenossenschaft, n. 
iparszövetkezet.

Gewerbsmann, h. iparos.
Gewerbsunternehmen , k. 

iparvállalat.
Gewerbsverein, h. iparegy

let.
Gewerbthätig, iparos, ipar

kodó.
Gewerbthätigkeit, n. ipar, 

műipar.
Gewerbtreibende C lasse, n. 

iparüző osztály.
Gewerbwesen, k. iparügy.
Gewerke, k. bányászati vál

lalat.
Gewerker, h. gyár műves, 

gy ár munkás; (b .) bánya- 
vállalkozó , bányarészvé
nyes.

Gewerkholz, k. szerszámfa.
Gewerkschaft, n. bányászati 

vállalat.
Gewerkverein, h. bányászok 

egyesülete.
Gewicht, k. 1) súly, súly mér

ték; volles Gewicht, telj- 
súly, teljessúly / diese Din
ge werden nach dem Ge
wichte verkauft, e tárgya
kat font számra V. súly 
szerint árulják; 2) fontos
ság ; eine Sache von Ge
wicht, fo7itos, nagy fontos
ságú ügy; dieser Umstand



Getiriclitig Gewinde Gezogen

fällt ins Gewicht, ez a kö
rülmény nyom a latban  ̂ez a 
körülmény tekietetbe veen
dő; Gewicht fúr Maass und 
Maass fúr Gewicht, súly 
mérték s mérték súly he
lyett ( a hajójegyekben hasz
nált kifejezés, ha oly szál
lítási czikkekről van szó, 
melyek útközben súlyban 
vagy méj'tékben változhat
nak pl. gabona; jelentése, 
hogy a hajósnak szabadsá
gában áll az árut a tény
leg létező mérték vagy 
súly szerint adni át),

<;rewielitig, nyomós, nyoma
tékos, fontos ; gewichtiger 
Grund, nyomós ok.

Gewichtsabgang, h. súlyhi
ány ; sulyveszteség.

Gewichtsabzug, h. súlylevo
nás.

Gewichtsangabe, n. súlybe
vallás, súlybemondás.

'Gewichtsausschlagj h. túl
súly; einen Gewichtsaus
schlag geben, lebillenteni.

Gewichtseinheit, n. súly- 
egíjség.

írewichtserhebung, Ge
wichtsermittelung, n.súly- 
megállapitás.

Gewichtsmanco, k. súly
hiány ; es hat sich bei der 
Abwaage ein Gewichts- 
manco von 12 Pfund er
geben, a mérlegezésnél 12 
fontnyi súlyhiány mutat
kozott.

<lewichtsnote, n. súlyjegy
zék, súly jegy (az angol 
közraktáraknál megfelel a 
récepissé kifejezésnek).

Gewichtsporto, k. súlydíj.
Gewichtsreduction, n. súly- 

átszámitás.
( lewichtsscala, Gewichts

stufe, n. súlyfokozat.
< íewichtstarif, h. súlyszerinti 

tarifa.
Gewichtsverlust, h. súly vesz

teség.
Gewichtsunterschied , h. 

súlykülönbözet.
Gewichtszoll , h. súlyvám, 

súlyszerinti vám.
Gewind, k. sarkazat.

Gewinde, k. tekercs.
Gewinn, h. nyereség, haszon; 

nyeremény (sorsjegynél) ; 
erwarteter Gewinn, várt 
nyereség; imaginärer Ge
winn, képzelt nyereség; auf 
halben Gewinn und Ver
lust, fele nyereségre és vesz
teségre; entgangener Ge
winn, elmaradt haszon.

Gewinnabsicht, n. nyereségi 
szándék.

Gewinnantheil , h. haszon
rész, nyereségi részlet, osz
talék.

Gewinnbetheiligung, n. ré
szesítés a nyereségben; 
(kül. munkásokról).

Ge^irmhxingQJiöi, nyereség es, 
haszonhajtó.

Gewinnen, nyerni; bei die
sem Unternehmen ist 
nichts zu gewinnen, ennél 
a vállalatnál nincs mit 
nyerni, v. nincs kilátás 
nyereségre; ich konnte es 
nicht über mich gewin
nen, nem vitt reá a lélek; 
sein Geschäft gewinnt an 
Ausdehnung, üzlete terje
delemben nyer, üzletköre 
tágulni kezd ; unsere Bör
se gewinnt wieder mehr 
Festigkeit, börzénk (tőzs
dénk) ismét szilár dtil.

Gewinner, h. nyertes, nyerő.
Gewinnliste, n. nyeremény

jegyzék.
Gewinnnummer, n. nyerő

szám.
Gewinnreich, nyereséges.
Gewinnst, h. nyereség.
Gewinnsteuer, n. nyeremény

adó.
Gewinnstvertheilung, n. nye

reség szétosztása.
Gewinnsucht, n. nyerekedés.
Gewinnsüchtig, nyerekedö.
Gewinn- und Verlustconto, 

h. nyereség- és veszteség
számla, üzleteredmény- 
számla.

Gewinnungskosten, terme
lési költségek.

Gewinnvertheilung, n. nye
reségfelosztás.

Gewissenhaft, lelkiismeretes, 
igazlelkü.
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Gewogenheit, n. jóakarat, 
jó indulat; ich bitte um 
Ihre fernere Gewogenheit, 
kérem további jóindulatát, 
kérem jóindulatát továbbra 
is ; haben Sie die Gewo
genheit, sziveskedjék, ke
gyeskedjék, legyen azzal a 
szívességgel irántam, tegye 
meg nekem azt a szívessé
gei.

Gewohnheit, n. szokás; die 
im Handelsverkehr gel
tenden Gewohnheiten, a 
kereskedelmi forgalomban 
érvényes szokások.

Gewohnheitsrecht, k. szokás- 
jog.

Gewöhnlich , rendes; der 
gewöhnliche Betrieb des 
Handelsgewerbes, rendes 
üzleti forgalom ; Versen
dung wie gewöhnlich, kül
dés szokás szerint; eine 
Waare gewöhnlich führen, 
valamely árut rendesen 
tartani.

Gewohnt, szokott; ich zähle 
auf Ihre gewohnte Auf
merksamkeit, számolok az 
Ön ismert figyelmetességé- 
r e ; in gewohnter Weise, 
szokott jmódon..

Gewölb, Gewölbe, k. bolt; 
wir haben nichts mehr 
davon in unserm Gewöl
be, ebből boltunkban nincs 
több.

Gewürfelt, koczkás (szövet).
Gewürz, k. fűszer.
Gewürzhandel, h. fűszerke

reskedés.
Gewürzkram, h. fűszeráru.
Gewürzkrämer, h. fűszer- 

árus, fűszeres, füszerkeres- 
kedő.

Gewürzladen, h. fűszeres
bolt.

Gewürznelke, n. szegfűszeg, 
szegfűbors.

Gewürzsehachtel, n. fűszer- 
doboz.

Gewürz waare, n. fűszeráru, 
fűszerek.

Gewürz wein, k. fűszeres bor.
Gezogen, vont, húzott; ge

zogene Nummer, kihúzott 
szám ; gezogenes Gewehr,



Gichtpapier G iro G laubersalz

vont puska ; gezogener 
Wechsel, intézvényezett 
váltó, idegen váltó.

Gichtpapier, k. köszvénypa- 
piros ( gyantás anyaggal 
hevont papiros).

Gichtstrumpf, h. köszvény- 
harisnya (compresse, szá
las kaucsukhól).

Gichttafíet, h. köszvényta- 
fota.

Gichtwatta, n. köszvény elleni 
vatta.

Giebig, szapora.
Giebigkeit, n. szaporaság.
Giesskanne, n. öntözd kanna.
Gifthandel, h. méregkereske

dés.
Gilbkraut, k. vadsáfrány.
Gilde, n. czéh, testület.
Gileadbalsam, h. güeadhal- 

zsam.
Gütig, érvényes ; gütig sein, 

érvényesnek lenni, helyt 
á llan i; eine Urkunde 
gütig erklären, okiratot 
érvényesnek nyilatkoztatni; 
diese Münze ist nicht mehr 
gütig, ez a pénz többé nem 
já r  V. nincs forgalomban.

Gütigkeit, n. érvényesség.
Gimpe, n.himzövászon (Inm- 

zésre szolgáló alapszövet).
Gimpel, h. (a. m. ein leicht 

zu berückender Mensch) 
balek.

Gin, h. g in , boróka-pálinka.
Gingham, Gingan, gingliam, 

(sűrű, csikós vagy koczkás 
pamntszövet).

Ginster, h. sárga zsoltina.
Gips, k. gipsz, fősz, l. Gyps.
Girandole, n. ágas gyertya

tartó, karos gyertyatartó.
Gira, (régi mérték a nemes 

érczekre), gira.
Girant, li. (v . ) forgató.
Girat k. (v f) forgatmányo- 

zott.
Giratar, h. (v.)forgatmányos.
Girirbar, (v .) forgatható.
Girirbarkeit, n. (v .) forgat

hatóság.
Giriren, (v .) fo rga tn i; in 

Blanc0 giriren, üresen fo r 
gatni ; girirter Wechsel, 
forgatott váltó.

Girirung, n. forgatás.

Giro , k. forgatmány , hát
ira t; einen Wechsel mit 
Giro versehen, váltót fo r 
gatni ; Giro in Blanco, 
üres forgatmány, üres hát
irat.

Giroanweisung, n. utalvány 
folyószámadási betétre.

Girobank, n. forgató bank, 
girobank.

Girobuch, k. forgatmány
könyv.

Giroeffecten, forgatható érté
kek.

Giroeffectendepot, forgatha
tó értékek létété.

Girofähig, 1) forgatható ; gi
rofähiger Wechsel,/or^ötí- 
ható vá ltó; 2) véiltóforga- 
tásra képes (ember).

Girofoliumbesitzer, h, for
gatmányi laptulajdonos.

Girogeschäft, k, forgatmányi 
ügylet.

Giro in bianco, üres forgat- 
mcmy.

Girokunde, h. betétfél.
Girovaluta, n. forgatmány- 

érték.
Giroverbindlichkeit, n. for

gatmányi kötelezettség.
Giroverkehr, h. giróforga- 

lom.
Gitter, k. rács; rostély.
Gittergewebe, k. hálószerű 

szövet.
Glacéhandschuh, h. glacé- 

keztyü.
Glacéleder, k. glacébör.
Glanzbürste, kefe.
Glanzíirniss, h. fénymáz.
Glanzkohle, n. fénylő szén.
Glauzkorduan, h. fényes kor- 

dovány.
Glanzleder, k. fényes bőr.
Glanzleinwand, n. fényes vá

szon.
Glanzlos, fény ehagy ott.
Glanztafíet, h. fényes tafota.
Glanzwichs, k. fénymáz, csiz

mamáz,
Glas, k. 1) üveg ; geschliffe

nes Glas, csiszolt üveg ; 2) 
pohár.

Glasbehänge, k. csillárfüggö.
Glasblei, k. ablakólom.
Glaserdiamant, h. metsző- 

gyémánt.
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Glasedelstein, h. csehkö.
Glaserkitt, h. üvegragasz.
Glasfarbe, n. üvegfesték.
Glasflasche, n. üvegpalaczk.
Glasgalle, n. üvegtajt.
Glasgeschirr, k. üvegedény..
Glasgespinnst, k, üvegfona

dék.
Glasglocke, n. üvegharang.
Glashändler, h. üvegárus., 

üvegkereskedő.
Glashandel, h. Glashand- 

lung, n. üvegkereskedés.
Glasknopf, h. üveg gomb.
Glasknopf, h. fekete vérkő.
Glasmalerei, n. üvegfestészet^
Glaspapier, k. üvegpapiros,. 

( súrlópayiros féle csiszolás
hoz).

Glasperle, n. üveggyöngy.
Glasschmelz, h. üvegzo- 

máncz.
Glastafel, n. üvegtábla, ab

laktábla.
Glasurerz, k. mázagérez.
Glasurmasse, n. zománcz- 

anyag.
Glasversicherung, n. iír< g- 

biztosítás.
Glaswaare, n. üvegáru.
Glatt, sima; glatte Waare,, 

egyszerű á ru ; ein gl attes 
Geschäft, sima ügylet 
( melyben nincs nehézség) ; 
eine Rechnung glatt ma
chen, számlát simán elin
tézni; das ging glatt ab, 
az simán folyt le ; glatt 
herein nehmen, (b r.) si
mára bevenni ( ha a zálo
gos az időközi kamattal 
megelégszik).

Glätte, n. gélét, máz.
Glaube, Glauben, h. hitel; 

einer Unterschrift Glau
ben beimessen, aláírásnak 
hitelt adni; auf Glauben, 
hitelben; auf Treu und 
Glauben handeln, jóhisze- 
müleg cselekedni; eine in 
gutem Glauben errichtete 
^i\ox\z, jóhiszemüleg Össze- 
állitott mérleg, jó  hiszemü- 
leg készült mérleg.

Qr\fm\:ien^eidi,h.jóhiszeműségi
eskü.

Glaubersalz, k. glaubersó,. 
csodasó.
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Olaubliaftmachung, n. való- 
színűvé tétel.

Gläubiger, h. hitelező.
Gläubigerausschuss, h. csőd- 

választmány ̂ hitelezők vá
lasztmánya.

Gläubigerschaft, n. hitelezők 
testületé , hitelezők össze
ség e.

Gläubiger ver Sammlung , n. 
hitelezők gyűlése.

Gläubigerverzeichniss , k. 
hitelezők jegyzéke.

Glaubwürdige Person, n. hi
teles személy.

Glaubwürdigkeit der Bü
cher , a (kereskedelmi) 
könyvek hitelessége.

Gleich, egyenlő; Papiere 
von gleichem Werthe, 
egyenlő értékű papírok; 
mir ist es gleich, nekem 
mindegy; die Eechnun- 
gen ins Gleiche bringen, 
a számadásokat rendezni.

Gleichachten. Die blosse 
Unterschrift des Bezoge
nen wird einem reinen 
Accepte gleichgeachtet, az 
intézvényezettnek egyszerű 
V. puszta aláírása valódi 
elfogadvánnyal egyenlő ér
tékűnek tekintetik.

Gleichberechtigt, egyenjogú.
Gleichförmig, egyenlő, egy

forma.
Gleichgewicht , k. egyen

súly.
Gleichlauten, megegyezni.
Gleichlautend, megegyező, 

egybehangzó; ganz gleich
lautende Abschrift, telje
sen egyező másolat.

Gleichmaass, k. hasonmér- 
ték.

Gleichmassig, egyenlően; 
jeder Gesellschafter ist 
gleichmassig berechtigt 
und verpflichtet, minden 
társasági tag egyenlően 
jogosított és kötelezett.

Gleichmássigkeit der Preise, 
az árak állandósága.

Gleichung, n. egyenleg.
Gleichwerth, h. egyenérték.
Gleichzeitig, egyidejű; egy

idejűleg ; gleichzeitig sen
de ich Ihnen, egyidejűleg

küldök Önnek, egyúttal 
küldök Önnek.

Gliederpuppe, n. báb, baba.
Glimmerschiefer, h. csillám

pala.
Glimmerwaare, n. csillám- 

árú.
G locke,«. 1) harang; 2} az 

orosz faggyuhordó nevez
tetik Így alakja miatt.

Glockenschlagwerk, k. 1) 
óramű; 2) (vu.) harang- 
jelző készülék.

Glockenquast, h. csengetyü- 
bojt.

Glockenzug , h. csengetyü- 
zsinór.

Glück, k. szerencse; der A r
tikel hat viel Glück ge
macht, ez a czikk nagyon 
kapós volt, ezt a czikket 
nagyon kapkodták; Sie 
können von grossem Glü
cke sagen, nicht bei dem 
Falliment betheiligt zu 
sein, szei'encsésnek mond
hatja magát, hogy a bukás 
nem érintette ; das dumme 
Glück , vak szerencse; 
wer’s Glück hat, dem käl
bern die Ochsen, a ki sze
rencsés, annak a kapanyél 
is elsül; gönnen Sie mir 
das Glück Ihrer Gegen- 
^vart, legyen szerencsém 
Önhöz.

Glücklich, szerencsés; ich 
war so glücklich Ihren 
Auftrag ausführen zu kön
nen , szerencsém volt meg
bízását teljesíthetni; ich 
schätze mich glücklich, 
szerencsémnek tartom.

Glücksrad, k. szerencsekerék.
Glückstopf, h. szerencseve

der.
Glucose, n. higczukor.
Glue marine, glue marine, 

vízhatlan enyv, (hajókát
rány olajjal, kaucsukkal 
stb. keverve).

Glühspan, h. kovácspor, reve, 
czigánybolha.

Glühwachs, k. aranyozó 
viasz; izzó viasz ( érczara- 
ny ozáshoz).

Glühwein, h. fűszeres bor.
Gluthschaufel, n. tűzlapát.
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Glycerin, h. glycerin.
Glycerocolle, n. glycerocolle 

( keményítő, csiriz, enyv, 
glycerin stb. keveréke).

Gnadengabe, n. Gnadenge- 
halt, h. kegydíj.

Gnadenpensionär, h. kegy
díjas.

Gnadentag, h. (v .) kiméleti 
nap.

Gobelin , k. gobelin (fa li 
szőnyeg ).

Goelack, borsmérték Szu- 
matra szigetért =1 '15S kg.

Gold, k. arany; gemünztes 
Gold, vert arany; gedie
genes Gold, termésarany; 
Gold in Barren, rúd 
arany; in Gold zahlen, 
aranynyal fizetni; Gold 
auf die hohe Kante legen, 
élére verni az aranyat.

Geldanleihe, n. aranyköl- 
csön.

Goldagio, aranyázsió.
Goldarbeit, n. aranymunka.
Goldarbeiter, h. aranymű

ves.
Goldasche, n. aranyhamu.
Goldbarren, h. aranyrúd.
Goldbestand,

készlet.
Geldbetrag, h. aranyösszeg.
Goldblatt, k. arany füst.
Goldblech, k. arany pléh, 

aranylemez.
Goldborte, n. aranyszegély, 

aranypaszománt.
Golddraht, h. aranysodrony, 

vontarany.
Goldeinlösung, n. aranybe

váltás.
Goldfisch, h. aranyhal.
Goldgeflecht, k. aranyfona

dék.
Goldgeld, k. aranypénz.
Goldgewebe, k. aranyszövet.
Goldgrube,«, aranybánya; 

dieses Geschäft ist eine 
wahre Goldgrube, ez az 
üzlet valóságos aranybá
nya.

Goldgrund, h. aranyalap 
(szín kelménél).

Goldgulden, h. aranyforint.
Goldguldenfuss, h. aranyfo

rint-pénzláb.
Goldhaltig, aranytattalmú
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aranyos; goldhaltiges Sil
ber, aranytartalmú ezüst.

Goldkrätze, n. aranykaparék^ 
aranyvakarék.

Goldlack, h. aranyos pecsét
viasz.

Goldmünze, n. aranypénz, 
arany.

Goldmünzfuss, h. arany
pénzláb, aranyérték.

Goldprobe, n. aranykémle, 
aranypróba.

Goldrente, n. aranyjáradék.
Goldrente-obligation, n.

aranyjáradék-k ötv ény.
Goldschaum, h. aranyfüst.
Goldschmiedsladen , h.

aranymüvesbolt.
Goldschmiedszeichen, k. 

aranymüvesjegy.
Goldstoff, h. aranyszövet, 

aranybrocat.
Goldtarif, h. arany díjszabás.
Goldtresse, n. aranypaszo

mány.
Goldwaare, n. aranyárú.
Goldwaage, n. aranymérleg.
Goldwährung, n. aranyva

luta, arany pénzérték.
Goldwasser, k, aranyviz ( l i -  

körfaj).
Gomotuhaar, k. gomotuhaj 

(pálmahaj ).
Gönczer Fass, k. antalag, 

gönczi hordó ( tokaji bor 
mértéke =  1'27 hl.). ^

Goniometer, h. szögmérő.
Gönnerschaft, n. pártfogás; 

entziehen Sie mir Ihre 
Gönnerschaft n ich t, ne 
vonja meg tőlem pártfogá
sát.

Gorl, szegőzsinór ( selyemmel' 
befont pamutfonálból)  ;
csipkefaj.

Gottsched’, h. kucséber (fü- 
szerárú házaló v. déli gyü
mölcscsel házaló Gottschee- 
ból).

Grabscheit, k. ásó.
Grabstichel, h. árvéső.
Gradel, h. gradel-csinvat ( sá- 

volyosan vagy mustrásan 
szőtt csinvatszerü kelmék 
lenből).

Gradháltigkeit, n. foktarta
lom.

Gradiiiren, sorakoztatni (pl.

edényeket nagyság sze
rin t).

Gramm (jele : gr.), gramm.
Gran, k. szemer (gyógyszeré

szek mértéke).
Granat, h. gránát ( drága

kő).
Granatapfel, h. gránátalma.
Granen, a hollandi kereske

delemben az összes gabona- 
nemüek neve.

Granikow, apró lengyel súly 
=  8 mg.

Granow^, lengyel súly =  
M  mg.

Gränzzoll, h. határvám, l. 
Grenzzoll.

Grapen, h. vasbogrács.
Grapengut, k. lábasedény 

érczből.
Graphit, h. graphit, vas

szén.
Graphitfeder, n. czeruza, 

plajbász.
Graphitgeschirr, k. graphit- 

edény.
Grapp, h. vörös festék ( gyö

kér).
Gratification, n. ajándék, 

borravaló.
Gratis, ingyen.
Gratuist, h. ingyenes keres

kedő inas.
Grätze, n. vakarék.
Graupen, árpadara.
Grauwerk, k. szürkeprém, 

gerezna.
Gravirmaschine, n. vésőgép.
Gravitiren der Preise, k. ár- 

irányolás.
Grége, grége (nyers, sodrat- 

lan selyem).
Greenback, (papírpénz az 

Egyesült Államokban)  ,
greenback ( szószerint zöld- 
hátú).

Greifen. Die Ziffer der Aus
fuhr ist zu hoch gegriffen, 
a kivitel összege túlságos 
nagyra van téve; Einem 
unter die Arme greifen, 
segíteni valakin, felsegíte
ni va lakit; diese Behaup
tung ist aus der Luft ge
griffen , ez légből kapott 
állítás; der Missbrauch 
des Credits greift immer 
mehr um sich, a vissza-
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élés a hitellel mindinkább 
elharapódzik; es wollte 
bei ihm nicht greifen, nem 
fogott ra jta ; das lässt 
sich mit den Händen 
greifen , az kézzelfoghatód

Greisler, h. szatócs, bako- 
nyás.

Gremium, k. testület.
Grenadine, n. hálószövet.
Grenzanstalt, n. határszéli 

intézet.
Grenzbahnhof, h. (vu.) ha

társzéli pályaudvar.
Grenze, n. határ.
Grenzjurisdiktion, n. határ

széli törvényhatóság.
Grenzkordon, h. határ zár.
Grenzstation, n. határállo

más.
Grenzverkehr, h, határfor

galom.
Grenzzoll, h. határvám.
Griebe, n. töpörtyű.
Gries, h. apródara, daraliszt.
Grieskohle, n. daraszén.
Griff, h. fogás ; fo rté ly ; al

lerhand Griffe gebrau
chen, mindenféle fogással 
V. fortélylyal élni.

Griffel, h. palavessző.
Grob, durva, darabos; go

romba ; grobe Fahrlässig
keit, vétkes gondatlanság ;  
grobe Münze, öreg pénz 
(ellentétben az aprópénz
zel =  Scheidemünze); 
grobes Tuch, durva posztó, 
darócz.

Groschen, h. garas.
Grödnerwaaren, festetten fa 

ragott faáruk, különösen 
játékszei'ek, melyeket T i
rolban Grödner völgyben 
készítenek.

Gros, k. nagy tuczat — lé é  
darab; das grosse Gros. 
=  12 gr OS =  1728 darab; 
Erancziaországban,Svájcz~ 
bán és Belgiumban oly 
súly, mely a fontnak 128- 
czadrészét, a márkának 
6é-ed részét teszi; zwei 
Gros Stahlfedern, két 
nagy tuczat aczéltoll.

Gross, nagy; ein Wechsel, 
gross 2000 Gulden, 2000 
forint értékű váltó; zu



Grossartig Gnm dablösnng Gulden

grösserer Sicherheit, na
gyobb biztonság kedvéért; 
im Grossen kaufen, nagy
ban vásárolni; Geschäfte 
im Grossen machen, ügy
leteket nagyban folytatni; 
im Grossen und Ganzen, 
nagyban s egészben.

( h'ossartig, nagyszerű.
( irossaventurgeschäft, k. 

Grossaventurhandel, h. 
kalandüzlet nagyban.

( irossbetrieb , h. nagy fo r 
galom.

Grosshandel, h. nagykeres
kedés.

( h’osshändler, h. nagykeres
kedő^

Grosshändlergremium , k. 
nagykereskedői testület.

Grosshandlungshaus, k. 
nagykereskedőház.

( írosshundert, rövidáruknál 
120 darab.

( h-ossindustrieller, h. nagy- 
iyaros.

( írossirer, Grossist, li. nagy- 
kereskedő.

Grossjährigkeit, n. nagy
korúság.

(irossjährigkeitserklärung ,
n. nagy kor usítás.

Grosslagergeschäft, k. nagy- 
raktárosüzlet.

Grossohandel, h. nagykeres
kedés.

( Irossproduction , n. nagy
ban termelés.

( írosstausend, rövidáruknál 
1200 darab.

Ground (Mauni), indiai föld 
mérték =  222‘96 D m .; 24 
Ground Madrasban egy 
Cawny.

(íroup, h. pénzcsomag (be
csomagolt s lepecsételt vagy 
zacskóban levő pénz).

Grund, h. 1) alap, fenék; 
den Grund zu etwas le
gen , valaminek alapját 
megvetni; 2) ok ; ohne 
Angabe des Grundes, ok
adatolás nélkül; aus ge
wichtigen Gründen, fon
tos okoknál fogva ; 3) te
lek , jószág; liegende 
(iründe, fekvő jószág, in
gatlan javák ;  4] im Grun

de, voltaképen; zu Grunde 
gehen, tönkre jutni, tönkre 
menni (személyről); du
gába dőlni ( tárgyról)  ; zu 
Grunde rich ten , tönkre 
tenni, semmivé tenni. .

Grundablösung, n. kisajátí
tás ; földtehermentesités.

Grundablösungsobligation , 
n. földtehermentesítési köt
vény.

Grundauslagen, telekköltsé
gek.

Grundbesitz, h. földbirtok.
Grundbuch, k. telekkönyv; 

ins Grundbuch ein tragen, 
telekkönyvezni, telekkönyv
be bevezetni.

Grundbücherlicher Eigen- 
thümer, h. telekkönyvi tu
lajdonos.

Grundbuchsamt, k. telek
könyvi hivatal.

Grundbuchsextract, h. telek
könyvi kivonat.

Grunderedit, h. földhitel.
Grundereditbank, n. földhi

telbank.
Grundehrlich, talpig becsü

letes. (birtok.
Grundeigenthum, k. föld-
Gründen, alapítani.
Grundentlastung, n. földte

hermentesítés.
Grundentlastungsobligation 

n. földtehermentesítési köt
vény.

Gründer, h. alapító ; anrü
chiger Gründer, gyanús 
alapító.

Gründergewinn, h. alapítói 
nyereség.

Gründergruppe, n. alapítók 
csoportja.

Gründerperiode, n. alapítási 
korszak.

Grundertrag, h. földjövede
lem, földhozadék.

Gründerwesen, k. alapítói 
minőség; alapitóskodás.

Grundgebühr, n. (távirda) 
alapsürgönp-díj; (posta, 
vu.) alapdíj.

Grundgeschäft, k, alapügy
let.

Grundkapital, k. alaptőke.
Grundmaass, k. szabályozó 

mérték.
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Grundparcelle, n. telekrész
let, tag.

Grundpreis, h. alapár.
Grundrente, n. földjáradék.
Grundsteuer, n. földadó.
Grundsteuerkataster, n. föld

adókataszter.
Grundtarif, h. alapdíjszabás.
Grundtaxe, n. alapdij.
Gründung, n. alapítás; in 

der Gründung begriffen, 
alapítófélben levő; Ban
ken neuerer Gründung, 
újonnan alapított bankok.

Gründungsauslagen, alapí
tási költségek.

GrÜDdungsComité, k. alapí
tók bizottsága.

Gründungsfond, h. alapítási 
töke.

Gründungskosten, alapítási 
költség.

Gründungskrise, n. alapí
tási válság.

Gründungsschwindel, h. ala
pítási szédelgés.

Grundvermögen , k. alap- 
vagyon.

Grundversicherte Forde
rung, n. jelzálogilag biz
tosított követelés.

Grünspan, h. rézrozsda.
Gruppe, n. csoport; Gruppe 

von Finanzleuten, pénz
emberek csoportja.

Gruppiren, csoportosítani.
Grütze, n. dara.
Grützhändler, h. darakeres

kedő.
Grützhandlung, n. darake

reskedés.
Guajakholz, k. guajakfa.
Guano , guanó ( madártrá

gya).
Guanacowolle, n. guanaco- 

gyapju.
Guilder, hollandi forint.
Guillochirmaschine, n. guil- 

lochirozó gép (kör- és 
hullámalakú diszitmények 
nyomásához ).

Guinea, ( angol számolási 
pénz), guinea — 21 shil
ling =  10 f r t  50 kr.

Guineaholz, k. guineafa Gjö-  
rös faféle).

Guitarre, n. gitár.
Gulden, h. forint.
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Guldenmünzfuss, h. forintos 
pénzláb.

Guldenstück, k. forintos.
Güldiscli, 1} aranytartalmú 

ezüst vagy ezüsttartalmú 
arany; 2) aranyozott. 

Gültig, l. Gütig.
Gummi, k. gummi, mézga; 

gummi arabicum, ragasztó 
giimmi, arab mézga; gum
mi elasticum, kaucsuk.

Gummilack, k. gummilak, 
sellak.

Gunny, gunny (nyers vagy 
g er ebene zett pita  vagy hul
ladékai ).

Gunst. Zu Gunsten seiner 
Rechnung, számlája javá
ra ; zu Jemandes Gun
sten sprechen, valaki mel
lett szólani V. szót emelni.

Günstig, kedvező; günstiger 
Erfolg, kedvező eredmény; 
günstiger gestellt sein, 
jobb helyzetben lenn i; die 
industriellen Papiere ge
stalten sich wieder günsti
ger, az iparpapirok ismét 
kedvezőbb (jobb)  keletnek 
indultak.

Gurke, n. ugorka, uborka.
Gurt, h. heveder.
Gürtel, h. öv.
Gürtelbahn, n. (v u .) körvas

út, körpálya.
Gürtler, h. sárgarézműves.
Gürtlerwaare, n. sárgaréz- 

műves árú.
Gusseisen, k. öntött vas.
Gussstahl, h. öntött aczél.
Gusswaare, n. öntött árú.
Gut, j ó ;  wenn Sie es für 

gut finden, ha jónak ta
lá lja ; Jemandem etwas 
gutbringen od. gutschrei
ben, javára irn i valam it; 
valakinek valamit értékül 
ir n i ;  ich habe noch 300 
Gulden bei Ihnen gut, 
még 300̂  ̂fo rin t követelé
sem van Önnél', ̂ még 300 
forintom já r  Ö ntől; wie 
viel haben Sie gut ? meny
nyi já r  még Önnek, meny
nyit kap még Ön? gut 
wegkommen, jó l já rn i; 
sich im Gutem fügen,’ 
jó  szerivel engedni; dies |

wird dem Handel zu gut 
kommen, ez a kereskede
lemnek javára fog szolgál
n i;  in Gutem auseinan
der kommen, jó  szerivel 
megegyezni; gut und wohl
behaltene Waare, jó  álla
potban levő á rú ; gut für 
100 Gulden, jó  100 forin t
ért (honjegyen); das ist 
so gut, als beendigt, ez be- 
végzettnek tekinthető; im 
gutem Glauben, jó  hisze- 
müleg; gut sagen, gut 
stehe?!, jó t állani, kezes
kedni; dafür bin ich Ihnen 
gut, azért én állok jó t Ön
nek.

Gut, k. (t . Güter), vagyoni, 
érték, jószág, javak, árú; 
liegendes G u t, fekvő jó 
szág ; fahrendes Gut, ingó 
jószág; abgehendes Gut, 
( vu.) továbbitandó á rú ; 
ankommendes Gut, (vu .) 
érkező á rú ; bahnlageren- 
des V. bahnhofrestante 
Gut, pályaudvaron maradó 
árú.

Gutachten, k. véleményadás, 
vélemény, szakvélemény.

Gutachtlich. Sich ^itacht- 
lich über etwas äussern, 
véleményt mondani vala
miről, kül. szakértöleg nyi
latkozni valamiről.

Gutbringen, yavara irni.
Gutbuchen ,* (kv .) értékül 

irn i.
Güte, n. Waaren von erster 

Güte, első minőségű áruk ; 
auf dem Wege der Güte, 
barátságos utón, szépszeri
vel.

Güterabfertigung, n. ( vu.) 
árutovábbítás.

Güterabtretung, n. vagyon
át engedés.

Güterbahnhof, h. ( vu.) teher- 
pálya-udvar.

Güterbeförderung., n. árú- 
szállitás, árutovábbítás.

Güterbeschauer, h. árúnéző, 
árúlátó.

Güterbestatterer, 7í. 1) fuva
ros, szállitmányos; 2) fu
varszerző. [galo77i.

Güterbewegung, n. árúfor-
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Güterempfänger, h. ezwizett, 
átvevő.

Güterexpedition, n. árúto- 
vábbitó, árúszállító hiva
tal.

Güterextrazug, h. (vu.) kü- 
löntehervonat.

Güterfracht, n. teherfuvar- 
díj.

Gütergemeinschaft, n. va
gyonközösség.

Güterhalle, n. árúcsarnok.
Gütermagazin, k. árútár, 

áruszín.
Güterperron, h. árúrakodó, 

árúpart.
Güterrecht, k. vagyonjog.
Güterschafíner, h. árúfel

ügyelő.
Gütersendung, 1) árútováb- 

bítás, árúküldés, árúszál
lítás ; 2) árúküldemény.

Gütertarif, h. árúdijszabás.
Gütertransport, h. árúfuva

rozás.
Güterverkehr, h. (vu .) áru

forgalom, teherforgalom.
Güterverlader, h. málházó, 

csomagoló.
Güterveiiadung, n. ámí'a- 

kodás.
Gütervertreter, h. vagyoni 

megbízott; tömeg gondnok.
Güterwagen, h. (vu .) teher

kocsi.
Güterzufuhr, n. árúszállítás, 

teherszállítás; árufuvaro
zás, teherfuvarozás.

Güterzug, h. ( vu.) teher
vonat.

Gutgehen, jó l  menni, kere
settnek lenni (árú ).

Gutgewicht, k. súlyfelesleg, 
súlytöbblet, ráadás.

Gutgläubig, jóhiszemű; jó - 
hiszemüleg.

Gutgläubigkeit , n. jóhisze
műség.

Guthaben, k. követelés, hi
tel ; die Rechnung ergiebt 
für Sie ein Guthaben von 
15 Gulden, a számadás az 
Ön javára 15 forin t köve
telést mutat.

Gutheissen, jóváhagyni, he
lyeselni.

Gutheissen, k. jóváhagyás, 
helyeslés, helybenhagyás.



Gütig, szires; Ihre gütigen ‘ 
Anerbietungen , szives 
ojánlatai; Ihrer gütigen 
Antwort entgegensehend, 
szives válaszát várva ; sa
gen Sie mir gütigst, mond
ja  meg, kérem; der mir 
gütigst ertheilte Auftrag, 
szives megbízása.

(rut kommen, il le tn i, já r 
ni : es kommen ihm noch 
30 Gulden, még 30 forin t 
já r neki.

Gütlich, barát ágas; barátséi- 
gosan;jó szerivel; Sie kön
nen schwerlich auf güt
lichem Wege etwas von 
ihm erhalten, jó  szerivel 
aligha kaphat tőle vala
mit ; gütlicher Vergleich, 
barátságos kiegyezés, egy es
ség ; gütlich beilegen, ba- 
réitságosan elintézni, ki
egyenlíteni.

( lutmachen , helyre ütni, 
helyre pótolni, jóvátenni; 
ich werde mich bemühen, 
Ihnen den Verlust wieder 
gutzumachen, rajta leszek, 
hogy veszteségét helyrepó
toljam.

Gut ordinär, jó  közönséges 
féirú).

( i vitrechnen, javára írni, be
számítani ( a követelési ro
vatba).

( iiitrechnung, n. beszámítás.
(íutsagen, kezeskedni, jó t

ól II ani ; wenn Sie gutsa- 
gcii wollen für H., so 
steht ihm unbedingter 
( '-redit zu Diensten, ha 
( hl kezeskedni akar H.-ért, 
fódtétlen hitel áll rendelke
zésére.

Giitschreiben, javára írn i;  
welcher Betrag Ihnen gut 
g(!schrieben ist, mely ösz- 
Hzeg javára Íratott.

Giiischrift, n. javára írás; 
wofür wir Sie um Gut- 
Ichrift ersuchen, mely ösz- 
szeget kérjük javunkra 
i r fl i .

Giilsb'hen, kezeskedni, jó t 
áll ani.

(iiilHfehung, n. kezesség.
< liiUni)ercha, guttapercsa.

Gütig

KoiüHkedelmi szótár. I.

Gyps, h. gipsz, fősz. 
Gypsabguss, h. föszöntvény. 
Gypswaare, n. gipszkö-árii, 

gipszárú.

Gyps

H =  Haben, (kv.) követel.
Hdl =  Handel, kereskede

lem .
Hdlg —  Handlung, kereske

dés.
Hdlsm =  Handelsmann, ke

reskedő.
H. G == Handelsgericht, ke

reskedelmi törvényszék.
Haar, k. haj ; szőr; Haare 

zum Polstern, párnatöltő 
szőr.

Haararbeit, n. hajmunka.
Haaraufsatz, h. dlhaj, ven

déghaj, paróka.
Haarbürste, n. hajkefe.
Haarfärbemittel, k. hajfestő

szer.
Haargeflecht, k. hajfonadék; 

szörforiadék.
Haarhandel, h. Haarhand

lung , n. hajkereskedés; 
szőrkereskedés.

Haarhändler, h. hajkereske
dő, szőrkereskedő.

Haar linse, n. lenmag ( csztr. 
tájszó).

Haarnadel, n. hajtü.
Haarnetz, k, hajrecze.
Haar öl, k. haj olaj.
Haarpinsel, h. ecset, szőr

ecset.
Haarpomade, n. hajkenőcs, 

párnádé.
Haarpuder, h. hajpor.
Haarsieb, k. szőrszita.
Haarsilber, k. bojtezüst.
Haarsohle, n. nemeztalp.
Haartour, n. álhaj, vendég

haj.
Haartuch, k. szőrszövet, szi

taszövet.
Haarwickel, h. hajbetét.
Habe, n. vagyon.
Haben, k. érték; (kv .) köve

tel, ( ellentéte a Soll-nak 
== tartozik j ; ich habe die
sen Betrag in Ihr Haben 
g e b r a c h t ,az összeget Ön-
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nek követel rovatába v. ja 
vára írtam.

Haben. Der Artikel ist 
schwer zu haben, a czikk 
nehezen kapható; ist bei 
N. zu haben, N-nél kap
ható; die Sorte, welche 
Sie zu haben wünschten, 
az a fajta, melyet bírni 
óhajtott; bis Ende Dieses 
muss ich das Geld unum
gänglich haben, e hó vé
gére a pénz okvetlen kell.

Habenpost, h. ( kv.) követelési 
tétel.

Habenseite, n. (kv.) követel
őidül.

Habhaft. Einer Sache hab
haft w^erden, megkapni, 
meg keríteni v. kézr ekerí
teni valamit, birtokába 
ju tn i valaminek.

Hacke, n. kapa.
Hackenbeil, k. fejsze.
Hackenmesser, k. bárd.
Häckerling, h. szecska.

I Häckselmesser, k. szecska
vágó kés.

Hader, h. rongy.
Hafen, h. 1) (haj.) kUötő; 2) 

fazék, bögre; Hafen ohne 
Lazur, vászon bögre.

Hafenanf-eher, h. révügyelő.
Hafenbehörde, n. révhatóság, 

parti hatóság.
Hafengebühr, ?i. Hafenge

fälle, k. Hahngeld, k. 
révpénz, révbér.

\ Hafenmeister, h. révmester.
Hafenpolizei, n. kikötői rend

őrség.
Hafer, h. zab.
Haferei, l. Haverei.
Hafner, h. fazekas.
Hafnerarbeit, n. fazekas- 

m íinka, cse repesmun ka.
Hafnererde, n. fazekasagyag.
Hafnergeschirr, k. fazekas

edény.
Haftbar, szavatos.
Haftbarkeit, n. szavatosság, 

felelősség; Gesellschaft 
mit beschränkter Haft
barkeit , korlóitolt felelős
ségű társaséig.

Haftel, k. kapocs.
Haften, l ) jó tá lla n i;  szava

tolni ; er haftet mit sei -

Haften

11
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nem Vermögen, vagyoná
val felelős; 2) terhelni ; 
die auf einer Waare haf
tenden Spesen, az árut 
terhelő költség.

Haftgeld, k. foglaló.
Haftpflicht, n. szavatosság, 

kezesség.
Haftpflichtgesetz, k. kártérí

tési törvény.
Haftstockgebühr, n. Haft

stockgeld, k. kikötödij, ka- 
rópénz.

Haftung, 71. szavatosság, ke
zesség, jótállás; bücherli
che Haftung, könyvben 
jótállás.

Haftungsclausel, k. szava
tossági záradék.

Haftungspflicht, n. szava
tossági kötelezettség.

Haftungspflichtig, szavatos
ságra kötelezett, szavatos.

Haftungsurkunde, n. kezes- 
levél.

Hagebutte, n. csipkebogyó.
Hagel, h. 1) (bizt.) jégverés; 

2) .sörét.
Hagelschadenversicherung, 

Hagelversicherung, n. 
jégkárbiztositás.

Hahn, h. 1) kakas; 2) csap.
Hackelnadel, n. horgolótű.
Haken, h. horog, kanvpó.
Halb,/e7; in halber Eech- 

nung, felébe, feles szám
lára ; um den halben 
Preis, feleáron; halb per 
Gasse, halb Z iel 3 Monat, 
feie készpénzéiül, fele há
rom havi hitelre.

Halbbier , k. fczkó , ficzkó 
ser.

Halbdeckung, n. (bank), 
félfedezet.

Halbe, n. itcze.
Halbeflasehe, n. itczés üveg.
Halbfabrikat, k. félgyárt

mány.
Halbfrucht, n. kétszeres.
Halb j ähr i g , Halb j áhrlich, 

Halbjahrs-, fé lév i; halb
jährige Zinsen, félévi ka
mat ; Halbjahrs-Coupon, 
félévi szelvény, féléves szel
vény.

Halbpart, felébe, fele ha
szonra, fele nyereségre.

Halbscheidlich, felerészben.
Halbschürig, két nyiratu 

(gyapjú).
Híúhstieiel,h.topán,topánka.
Halbstrumpf, h. rövid szárú 

harisnya.
Halbtucii, k. félposztó.
Hälfte, n. fele valaminek; 

mit Jemandem zur Hälfte 
gehen , valakivel feleha
szonra V. fele nyereségen 
lenn i; sich zur Hälfte bei 
einem Unternehmen be
theiligen, felerészesnek len
ni valamely vállalatnál; 
felerészre vállalkozni.

Halfter, h. kötőfék, kantár.
Halinatuch, k. halin apasztó.
Hallage, n. csarnokdij (csar- 

nokban árult árukért fize
tett helypénz).

Halle, n. csarnok.
Hallengericht, k. (b r.), csar- 

nokbiróság.
Halm, h. gabnaszár; das Ge

treide wurde schon auf 
dem Halme verkauft, a 
gabonát már lábán eladták.

Halsband, k, Halsbinde, n. 
nyaköv, nyakravaló.

Halskragen, h. gallér.
Halstuch, k. nyakkendő.
Haltbar, tartós; diese Waare 

ist nicht haltbar, ez az áru 
nem tartható e l ; haltbar 
verpackt, eltarthatóan cso
magolva (úgy csomagolva, 
hogy eltartható legyen).

Halten, tartani ; vom näch
sten Jahre an halte ich kei
nen Commis mehr, jövő  
évtől kezdve nem tartok töb
bé segédet; ein Hectoliter 
hält 100 Liter, egy hecto- 
literben száz liter van, egy 
hectoliter száz litert tesz; 
das Schiff hält 240 Ton
nen, a hajó 240 tonna tar
talmú ; der Fuhrmann 
ist gehalten die Waare 
abzuliefern, a fuvaros kö
teles az árut kiszolgál
ta tni; Salpeter wird auf 
20 Gulden gehalten, a sa
létromot 20 forintra tart
ják; sein Kapital hält 
das Unternehmen, tőkéje 
tartja fenn a vállalatot;
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das Haus ist nicht mehr 
zu halten, a ház nem tart
ható fel tovább; wie hoch 
halten Sie diese Waare ? 
mennyire tartja ezt az árút? 
für zu theuer halten, drá- 
gálni, drágállani: die
Preise halten sich gut, 
az árak jó l tartják mago
kat ; az árak szilárdak: 
dieseWaare wird sieh nicht 
halten, ez ez áru nem lesz 
tartós; ez az áru el nem 
á ll; sich wegen einer For
derung an Jemand hal
ten, követeléséért valakin 
kereskedni; sich an den 
Vormann halten, az elő
zőn keresni, az előzőn ke
reskedni ; sich an die Ke
gel halten, a szabályhoz 
ragaszkodni v. alkalmaz
kodni.

Haltung, n. magatartás ; die 
feste Haltung der Pariser 
Börse, a párizsi börze 
(tőzsde) szilárd magatar
tása ; die Haltung der 
Preise, az árak állása v. 
mivolta; gute Haltung in 
den Bankpapieren, jó  han
gulat a. bankpapirokban ; 
die Plaltung des Marktes 
ist ruhig, a piacz hangulata 
nyugodt; die feste H al
tung der Verkäufer, az el
adók szilárd magatartása ; 
Zucker verkehrt in guter 
Haltung, czukorforgalom - 
bau jó  hangulat uralkodik ; 
eine abwartende Haltung 
beobachten, várakozó hely
zetben maradni, tartózko
dó állást foglalni.

Halwa, halva ( török csemege 
mézből s sezammaglisztből ) .

Hammel, h. ürü.
Hammer, h. kalapács, pö

röly, verő ; unter den 
Hammer bringen, dobra 
ütni, árverés alá bocsátani.

Hammerschmiedwaare, 7i.
hámoros áru, kovácsolt vas
áru.

Hamsterfell, k, hörcsögbőr.
Hand, « .  kéz ; (bécsi börzén) 

czim ; aus erster Hand, 
első kézből, közvetlen ; aus
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der Hand geben, kiadni, 
( vá ltó t) forgatmány ózni ; 
aus freier Hand,szalud/ee2- 
höl; ans der Hand verkau
fen, alkusz nélkül eladni; 
aus zweiter Hand kaufen, 
másod kézből venni ; unter 
der Hand, kéz alatt, titok
ban ; von der Hand geben, 
eladni, átadni (pl, saját 
váltót); in festen Händen, 
biztos kézben; die Waare 
ist in fester Hand, az áru 
nem eladó; vor der Hand 
wegnehmen, elkaparitani; 
aus den Händen lassen, 
elszalasztani; Hand ans 
W erk legen, munkához 
fogn i; freie Hand haben, 
szabadon rendelkezhetni; 
fi-eie Hand geben, szabad 
rendelkezést engedni; freie 
Hand lassen, szabadjára 
hagyni ; etwas von guter 
Hand wissen, jó  forrásból 
tud n i; etwas in die Hand 
nehmen, kezébe venni; 
bei einem Unternehmen 
hilfreiche Hand lei
sten, vállalatnál segédke
zet nyújtani , vállalatot 
elősegíteni; die Hand zu 
einem Vergleiche bieten, 
békés jobbot nyújtani; Ihr 
Interesse ist in guten 
Händen, érdeke jó  kezek
ben van; in andere Hände 
übergehen, gazdát cserél
n i; Jemundem in die Hän
de arbeiten, kezére lenni 
V. játszani; er hat die 
Hände voll zu thun, ezer 
a dolga; lassen Sie die 
Waare nicht aus den Hän
den, ne szalaszsza el ezt 
az á rú t: zu Händen des 
Herrn N., N. úr kezéhez; 
Hand in Hand gehen, 
karöltve já rn i; Hand muss 
I fand w^ahren, tartsd rajta 
a kezedet (p l. a zálogba 
tett jószágot eladva a tu
lajdonos csak az eladó, de 
nem a vevő ellen indíthat 
keresetet).

I laiidarbeit, n. kézimunka.
II n. 11 (la rb e iter , h. k ézimun- 

kás, kézinüves.

Handbuch, k. segédkönyv, 
kézik önyv ; ( az alkusznál)  
napló.

H an íie l, h. 1) kereskedés, 
adásvevés; Handel trei
ben, kereskedni, kereske
dést folyta tni; sich für 
den Handel bestimmen, 
kereskedésre adni magát; 
zum Handel gehört Geld 
und Verstand, pénzből, 
észből á ll a kereskedés; 
2) alku; einen Handel ab- 
schliessen, alkut kötni, 
megalkudni; der Handel 
ist abgeschlossen, áll az 
alku, á ll a vásár; wir ste
hen im Handel wegen 
W olle, alkuban vagyunk 
a gyapjúra; Handeleins 
werden, megalkudni, meg
egyezni; den Handel rück
gängig machen, az alkut 
megsemmisíteni; 3) keres
kedelem; auswärtiger Han
del, külkereskedelem; über
seeischer Handel, tenge
rentúli kereskedelem; Han
del en detail, kiskereske
dés ; Handel en gros, 
nagykereskedés.

Handeln, 1) kereskedni, ke
reskedést űzni V. folytatni; 
handeln mit Colonial- 
waaren, gyaimatárukkal 
kereskedni; 2) alkudni ;
man handelt sehr um die 
Preise, nagyon alkusznak, 
czigány kodnak; diese Pa
piere werden an der Börse 
nicht mehr gehandelt, 
ezek a papírok a börzén 
( tőzsdén) többé nem forog
nak; diese Papiere wer
den nur gegen haar ge
handelt , ezek a papírok 
csak készpénzen adatnak ; 
er lässt mit sicli handeln, 
lehet vele alkudni ; 3) in 
tézkedni ; ein Gesellschaf
ter darf ohne die anderen 
nicht handeln, egyik tár
sasági tag a többiek nél
kül nem intézkedhetik.

Handelsadressebuch, k. ke
reskedelmi czimiár.

Handelsagent, h. kereske
delmi ügynök.
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Handelsakademie, n. keres
kedelmi akadémia.

Handelsältester, h. kereske
delmi testület feje.

Handelsangelegenheit,«, ke
reskedelmi ügy; in Han
delsangelegenheiten rei
sen, kereskedelmi ügyben 
utazni.

Handelsangestellter, h. ke
reskedősegéd.

Handels anstatt, n. kereske
delmi intézet.

Handelsartikel, h. kereske
delmi czikk.

Handelsassignation, n. ke
reskedelmi utalvány.

Handelsausdruck, h. keres
kedelmi kifejezés, kereske
delmi szó.

Handelsauskunftsbureau, k. 
kereskedelmi tudakozó-in
tézet.

Handelsbank, n. kereskedel
mi bank.

Handelsbeflissener, h. keres
kedő tanuló,

Handelsbefugniss, k. keres
kedelmi jogosítvány, jogo
sultság kereskedelemre.

Handelsbeisitzer, h. keres
kedői ülnök ( kereskedelmi 
hirvságoknál).

Handelsbericht, h. kereske
delmi tudósítás; unsere 
letzten Handelsberichte 
waren in der Zeitung ver- 
öflentlicht, legutóbbi ke
reskedelmi tudósításaink a 
hírlapokban voltak közzé
téve.

Handelsbetrieb, h. kereske
delmi ügyvezetés, kereske
dés.

Handelsbeziehungen, keres
kedelmi összeköttetések.

Handelsbilanz, n. kereskedői 
mérleg.

Handelsbillet, k. hiteljegy.
Handelsblatt, k. kereskedel

mi lap.
Handelsblei, k. árúólom.
Handelsbrauch, h. kereske

delmi szokás.
Handelsbriefsteller, h. keres

kedelmi levelező.
Handelsbuch, k. kereskedel

mi könyv; ein auf die im

11*
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Gresetze vorgezeichnete 
Art geführtes Handels
buch , a törvényben elö- 
szabott nt ódon vezetett ke- 
reskedelmi könyv,

Handelschaft, n. kereskedö- 
seg ; kereskedelem , keres
kedés.

Handelschaftlich, kereske
delmi.

Handelscolonie, n. kereske
delmi gyarmat.

Handelscompagnie, n, nagy
kereskedői társaság.

Handelscorporation, n. ke
reskedő testület  ̂kereskedők 
testületé.

Handelscorrespondenz, n. 
kereskedelmi levelezés.

Handelsdiener, h. bolti szol
ga ; boltos legény.

Handelsetablissement, k. ke
reskedelmi üzlet, kereske
delmi telep.

Handelsfach, k. kereskedel
mi szak; im Handelsfache 
bewandert, kereskedelmi 
ügyekben v. szakban já r
tas.

Handelsfirma, n. kereskedel
mi czég.

Handelsfirmenregister,/i-. ke
res kedelmi czégjegyzék.

Handelsflotte, n. kereskedő 
hojórgj.

Handelsfrau, n. kereskedőnő, 
kalmárnő.

Handelsfreiheit, n. szabad- 
kereskedelem.

Handelsfreund, Ji. üzletfél, 
kereskedelmi ügyfél.

Handelsgebrauch, h. keres
kedelmi szokás.

Handelsgeist, h. kereskedői 
szellem.

Handelsgenossenschaft , n. 
kereskedelmi testület.

Handelsgeographie, n. keres
kedelmi földrajz.

Handelsgericht, k. kereske
delmi törvényszék, kereske
delmi bii'óság.

Handelsgeschäft, k. 1) keres
kedelmi ügylet, kereskedői 
ügylet; Handelsgeschäfte 
treiben, kereskedelmi ügy
leteket folytatni; 2) keres
kedés, kereskedelmi üzlet.

Handelsgesellschaft, n. ke
reskedelmi társaság, keres
kedő társaság; offene Han
delsgesellschaft , közkere
seti társaság; stille Han
delsgesellschaft, nevezetlen 
társaság; auf unbestimm
te Dauer eingegangene 
Handelsgesellschaft, bi
zonytalan időre alakult ke
reskedelmi társaság.

Handelsgesetz, k. kereske
delmi törvény.

Handelsgesetzbuch, k. ke
reskedelmi tör vén ykönyv.

Handelsgewächse, kereske
delmi növények.

Handelsgewerbe, k. kereske
delmi ipar.

Handelsgewicht, k. kereske
delmi súly.

Handelsgewohnheitsrecht,/c. 
kereskedelmi szókásjog.

Handelsgewölb, k. kalmár
bolt.

Handelsgremium, k. keres
kedelmi testület.

Handelsgut, k. kereskedelmi 
árú. \]iáz.

Handelshaus, k. kereskedő-
Handelsinnung,72.^crcs/icdó'- 

t estidet.
Handelskammer, n. keres

kedelmi kamara.
Handelskapital, k. kereske

désbefektetett tőke.
Handelskenntnisse, kereske

delmi szakismeretek.
Handelskrisis, n. kereske

delmi válság.
Handelsleute, kereskedők.
Handelslexicon, k. kereske

delmi szótár.
Handelsliteratur, n. kereske

delmi irodalom.
Handelsmann, h. kereskedő, 

kalmár, boltos.
Handelsmarine, n. kereske

delmi tengerészet.
Handelsmarke, n. kereske

delmi ár új egy.
Handelsmarkt, h. kereske

delmi piacz.
Handelsminister, h. kereske

delmi miniszter.
Handelsministerium, k. ke

reskedelemügyi miniszté
rium.
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Handelsmuseum, k. kereske
delmi múzeum.

Handelsniederlassung, n.ké- 
reskedelmi telep.

Handelsoperation, n. keres
kedelmi művelet.

Handelsordnung, n. kereske
delmi ügyrend.

Handelspflanzen, kereskedel
mi növények.

Handelsplatz, h. kereskedel
mi piacz, kereskedő hely..

Handelspolitik, n. kereske
delmi politika.

Handelsprocess, h. kereske
delmi per.

Handelsprivatrecht, k. ke
reskedelmi magánjog.

Handelsrath, h. kereskedelmi 
tanácsos; kereskedelmi ta
nács.

Handelsrecht, k. kereskedel- 
m ijog.

Handelsregister, k. kereske
delmi czégjegyzék; in das- 
Handelsregister eintra
gen, a kereskedelmi czég- 
jegyzékbe bevezetni.

Handelsreisender, h. keres
kedelmi utazó, utazó segéd.

Handelssache, n. kereske
delmi ügy; in Handels
sachen entscheidet das 
Handelsgericht, kereskedő 
ügyekben a kereskedelmi 
törvényszék itél.

Handelsschule, n. kereske
delmi iskola.

Handelssperre, n. kereske
delmi zárrendszer, kül. a 
száraz föl di zárrendsz er.

Handelsstand, h. kereskedő- 
ség, kereskeclelmi kar; dem 
Handelsstande angehö
ren, a kereskedelmi karhoz 
tartozni.

Handelsstaatsrecht, k. ke
reskedelmi közjog.

Handelsstatistik, n. kereske
delmi statisztika.

Handelsstockung, n. keres
kedelmi pangás.

Handelsstrasse, n. kereske
delmi út.

Handelstag, h. kereskedelmi 
kongressus, kereskedelmi 
gyűlés.

Handelsterminologie, n. ke-
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reskedelmi műnyelv; ke
reskedelmi müszotár.

Handelsthätigkeit, n. keres
kedői tevékenység.

Handelsükereinkunft, n. ke
reskedelmi szerződés.

Handels- und Gewerbekam
mer, n. kereskedelmi és 
iparkamara.

Ifandelsunternelimung, n. 
kereskedelmi vállalat.

Handelsusance, n. kereske
delmi szokás, kereskedelmi

^jakorlat.
I íandelsverbindung, n. ke

reskedelmi összeköttetés.
Haudelsverein, h. kereskedő- 

egylet.
ifandelsverkelír, h. kereske

delmi forgalom.
Handelsvertrag, h. kereske

delmi szerződés.
i landelsvölkerrecht, k. ke

reskedelmi nemzetközi jog.
II andelswaare, n. kereske

delmi czikk; kereskedelmi 
árú.

Ilandelsweg, h. forgalmi vo
nal.

11 andelsweise, n. kereskedel
mi eljárás.

11 andelswertlr, h. kereske
delmi érték.

11 andelswesen, k. kereske
delmi ügy.

11 andelswissenschaft, n. ke- 
reskedelmi tudomány.

11 andeltreibender, li. keres
kedő.

I landfeste, n. kézi zálog.
I landgarn, k. kézi forrni ( nem

gépi).
Handgeld, k. felpénz, fog

laló.
Handgepäck, k. kézi pod- 

fiyász.
II a ndgespinnst, k. kézi fonás, 

kézfonta (lenből).
Handgrilf, li. fortély, fogás, 

csel.
Hiiiidliabe, n. 1) markolat, 

fogantyú; 2) das Gesetz 
Idíítet mir keine Hand- 
lial)e für die Verfolgung 
meiner Ansprüche, a tör- 
rcny nem nyújt nekem mó
dot igényeim érvényesité-

Handliaben, kezelni ( vala
m it), bánni (valamivel).

Handhabung, n. kezelés, ve- 
lebánás.

Handkasse, n. kézi pénztár.
Handkauf, h. 1) kézalatti 

vétel; ich habe einen gu
ten Handkauf gemacht, 
sonst könnte ich Ihnen 
diese Waare nicht so b il
lig lassen, jó  kézalatti vé
telt tettem, különben ezt 
az árut nem adhatnám Ön
nek oly jutányosán ; 2) (a.
m. Kauf nach Handschä
tzung) szemvétel.

Handkoffer, h. kézitáska.
Handkorb, h. kézikosár.
Handlanger, h. napszámos.
Handlangerarbeit, n. nap

számos munka.
Handlangeiiohn,/i. napszám.
Handlaterne, n. kézilámpás.
Händler, h. 1) kereskedő; 2) 

házaló.
Handleuchter, h. kézi gyér- 

ty atartó.
Handlung, n. kereskedés, üz

let; Handlung treiben, ke
reskedni, kereskedést fo ly 
tatni ; ich habe die Hand
lung des Herrn N. käuf
lich übernommen, N. úr 
üzletét megvettem; eine 
Handlung eröffnen, keres
kedést V. boltot nyitni.

Handlungsangestellter,/i.ke- 
reskedő segéd.

Handlungsbevollmächtigter 
h. kereskedelmi meghatal
mazott.

Handlungsbücher , kereske
dői könyvek , irodaköny
vek.

Handlungscommis, h. keres- 
kedösegéd, kereskedő le
gény ; boltos legény.

Handlungsdiener, h. keres
kedő szolga, bolti szolga.

Handlungsfähig, kereskedés
re jogosított.

Handlungsgeráthschaften- 
Conto, h. kereskedöszerek 
számlája, fölszerelési .szám
la.

Handlungslehrling, h. k e 
res k ed ő  in a s  V. ta n u ló .

Handlungslocalität, n. üzlet
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helyiség, kül. bolt, kalmár
bolt.

Handlungsmobilien, n. üz
leti bútorzat.

Handlungsreisender, h. ke
reskedelmi utazó, utazó se
géd.

Handlungsunkosten-Conto, 
h. kereskedelmi költség
számla.

Handlungsvollmacht, n. ke
reskedelmi meghatalmazás.

Handlungszweig, h. üzletág.
Handmagazin, k. kézi raktár.
Handmühle, n. kézimalom.
Handpresse, n. kézisajtó.
Handsäge, n. félkézfürész.
Handschlag, h. kézadás; den 

Handel mit Handschlag 
bekräftigen, az alkut kéz
adással megerősíteni.

Handschrift , n. sajátkeze 
Írása, aláírás; ich habe 
ihm auf seine blosse 
Handschrift 100 Gulden 
geliehen, egyszerű aláirá- 
sára száz forintot kölcsö
nöztem neki.

Handschriftlich, írásban; 
handschriftlich angeben. 
Írásban jelenteni; hand
schriftlicher Gläubiger, 
Írásos hitelező ( a ki írással 
igazolja követelését, l. Chi- 
rograi3h).

Handschuh, h. kesztyű; ein
zelner Handschuh, fé l- 
kesztyű.

Handschuhmacherarbeit, n. 
kesztyűárú,kesztyűsmunka.

Handschuhmacherladen, h. 
kesztyűsbolt.

Handschuhmacherwaare, n. 
kesztyűsárú.

Handseife, n. mosdószappan.
Handspritze, n. kézi jecs- 

kendő.
Handstickerei, n. kézi hím

zés.
Handtratte, n. kézi intéz- 

vény ( melyet az eladó á llí
tott ki s melyen még nincs 
forgatmány ).

Handtuch, k. törölköző.
Handverkauf, h. részletel

adás ; diese Waare ist be
sonders für den Hand
verkauf tauglich, ez az árú
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fökép részleteladásra al
kalmas.

Handwagen, h. kézi kocsi, 
tolókocsi.

Handwechsler, h. pénzváltó.
Handwerk, k. mesterség.
Handwerkerbank, n. kézmű- 

iparhank, kézmüvesbank.
Handwerkzeug, k. kézi szer

szám.
Handzeichen, h. Handzug,

h. keresztvonás ( névalá- 
irásnál)  , kézvonás , kéz-
Jm y-

Hanf, h. kender.
Hanfgespinnst, k. kender- 

fonat.
Hanfgurt, h. Hanf gurte, n. 

kenderheveder.
Hanf lein wand , n. kender- 

vászon.
Hanfsamen, h. kendermag.
Hanf und Halfter, kézizálog.
Hanfwaaren, kenderáru.
Hanfwerg, k. kenderkócz.
Hängematte, n. függőágy.
Hängeuhr, n. függöóra.
Hängelibelle, n. függő szin

tező.
Hanseaten, Hanzavárosiak.
Hänsel, k. ficzkó, ficzkóser.
Hantiren, kezelni.
Hardwaare , angol neve a 

vas-, aczél- s rövidáruknak.
Häring, h. hering.
Häringlake, n. sósviz, sala- 

moja (az elkészített halak 
megnedvesitésére útköz
ben).

Harke, n. gereblye.
Harmalasame, n. harmata 

mag (festőanyag, a Pega- 
num harmata szárított mag
ja i) .

Harmonika, n. harmonika 
(hangszer).

Harpune, n. szigony.
Harrasgarn, k. harrasfonal.
Hart, kemény; súlyos, nehéz; 

die Zeiten sind hart, az 
idők mostohák; einen 
Schuldner hart behan
deln, az adóssal keményen 
bánni; ein harter Schlag, 
súlyos csapás ; einen har
ten Stand haben, nehéz 
helyzetben lenni; das Haus 
steht hart am Kande des

Unterganges, a ház igen 
közel áll a bukáshoz; harte 
Münze, pengő pénz.

Hartblei, k. kemény ólom.
Hartgeldcirculation, n. ércz- 

pénzforgalom, pengőpénz
forgalom.

Hartgummiwaare, n. árú ke
ményített kaucsukból.

Hartseife, n. gyantaszappan.
Harz, k. gyanta.
Hasardiren, koczkáztatni, 

koczkára tenni.
Hasardspiel, k. szerencsejá

ték.
Haschisch, hasis (kenderből 

készült narkoiikus szer).
Hase, h. nyúl.
Haselnuss, n. mogyoró.
Hasenfell, k. nyúlbőr.
Haspe, n. sarok, sarokhorog.
Haspel, h. és n. motola (fo 

nalgomb oly ító).
Hath, könyök (indiai hossz- 

mérték).
Haube, n.főkötő.
Haubenkopf, h. főkötő báb.
Haue, n. kapa; kalapács.
Häuergeld, k. hajóbér, bér

leti á r ; hóbér, havi fizetés 
(  matrózoknál).

Häufen, halmozni, csoporto
sítani ; unsere Vorrathe 
häufen sich , készleteink 
halmozódnak.

Häufig, gyakori ; wegen der 
häufigen Aufträge aus 
England ist dieser A rti
kel gestiegen, Angliából 
jö tt számos megrendelés kö
vetkeztében e czikk ára 
emelkedett. í^ég.

Hauptagentur, n. főügynök-
Hauptartikel, h. főczikk.
Hauptbetrag, h. főösszeg.
Hauptbuch, k. főkönyv ; 

das Journal muss aufs 
Hauptbuch übertragen 
werden, a naplót át kell 
vezetni a főkönyvbe.

Hauptcassa, n. főpénztár.
Haupteid, k. döntő eskü, fő - 

eskü.
Hauptgeschäft, k. alapügy

le t; unser Hauptgeschäft 
machen wir in Italien, 
legfőbb vásárunk Olaszor
szágban van.
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Hauptgeschäftszweig, h. fő 
üzletág.

Hauptgewinn, h. főnyere
mény.

Hauptgläubiger, h. főhite
lező ( az a csődhitelező, ki
nek legnagyobb követelése 
van).

Haupthandelsplatz, h. főke- 
reskedelmi piacz.

Hauptlager, k. főraktár.
Hauptniederlassung, n. fő 

telep.
Hauptnote, n. főszámla.
Hauptpostamt, k. főposta

hivatal.
Hauptposten, h. főtétel (p l. 

leltárban).
Hauptproductionsartikel, h. 

termelési főczikk.
Hauptrechnungsführer , h.. 

főszámvevö.
Hauptschuldner, h. főadós.
Hauptsumme, n. főösszeg.
Haupttreffer , h. főnyértés ; 

főnyerö szám.
Hauptunternehmer, h. fő- 

vállalkozó.
Hauptverfahren, k. főtárgya

lás, érdemleges tárgyalás.
Hauptzollamt, k. fővámhiva

tal.
Haus, k. ház; Haus ersten 

Banges, első rangú keres
kedő ház; Herrn N. im 
Hause der Herrn A et B, 
N. úrnak A és B urak le
veleivel ; Herr A. vom  
Hause des Herrn S., A. 
úr S. ú rtó l; eine Waare 
ins Haus lie fern , árut 
házhoz szállítani; zu Hau
se arbeiten, otthon dol
gozni.

Hausarbeit, n. házi munka 
( ellentétben a gyármun
kával); házi szőttes (kel
me).

Häuschensystem, k. hajlék
rendszer , l. Cottage-Sy- 
stem.

Hausen, h. viza.
Hausenblase, n. vizahólyag.
Hausenrogen, h. vizaikra,, 

kaviár.
Häuseragent, h. házalkusz.
Hausgemeinschaft, n. ház

közösség.
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Hausgerätliscliaften, házi 
eszközök.

Haushalt, /̂ . Haushaltung,
n. háztartás.

Haushaltbuch, k. háztartási 
könyv.

Haushälterisch, gazdálkodó, 
takarékos.

Haushaltungskosten , ház
tartási költség , házviteli 
költség.

Hausindustrie, n. házi ipar.
Hausirbewilligung, n. háza

lást engedély.
Hausiren, házalni.
Hausirer, h, házaló.
Hausirhandel, h. házalóke

reskedés.
Hausjacke, n. otthonka.
Hausleinwand, n. házi vá

szon.
Hausse, n . h r . ) szökkenés; 

szökkentés; Hausse erlei
den , felszökkenni ; die 
Hausse beginnt einzutre
ten, megkezdődik a szök
kenés ; die Bankpapiere 
sind in ausgesprochener 
Hausse, a bankpapirok 
határozottan szökkenöben 
vannak; bei der Hausse 
betheiligt sein, a szökken- 
tésben érdekeltnek lenni.

Haussebalm, n. (b r.). Auf 
der Haussebahn beharren, 
szökkenésnél kitartani.

Haussebewegung, n. (br.) 
szökkenő mozgalom; die 
Haussebewegung hat ganz 
plötzlich Halt gemacht, a 
szökkenő mozgalom egész 
hirtelen megállt.

Haussefeldzug, h. (b r.) Die 
Hochfinanz setzt ihren 
Haussefeldzug fort, az elő
kelő pénzemberek szökkentő 
müveletökét folytatják.

I lausseperiode, n. (b r.) szök- 
kentési idő.

I lausseströmung , n. (b r.) 
szökkentő áramlat.

I lausseversuch , h. (b r.) 
szökkentő kísérlet.

Haussier, h. (b r.) szökkentő.
Haussuchung, n. házmoto

zás.
Hauswesen, k. háztartás.

h. házbér. |

Hauszinssteuer, n. házbér
adó.

Haut, n. bőr; (ha j.) hajóbur
kolat, bedeszkázás,

Hautbois, h. fennkürt.
Hauteíinance, előkelő pénz

világ.
Haverei, H avarie,'rt. (ha j.) 

hajók á r ; grosse Havarie, 
nagy hajókár; ordinäre 
Havarie, közönséges hajó
kár; die Havarie andie
nen, a hajókárt bejelente
n i ; die Havarie aufma- 
chen, a hajókár ügyét tisz
tázni ; Havarie erleiden, 
hajókárt szenvedni; m it 
Havarie einlaufen, hajó
kárral meaérkezni ; wir ha
ben die Versicherung auf 
diese Sendung zu ein 
Procent, frei von kleiner 
Havarie, bestellt, megren
deltük e küldemény biztosí
tását egy százalékra, a kis 
hajókárt bele nem értve.

Havarieattest, h. Havarie- 
zeugniss, n. (ha j.) hajó- 
kárbizonyitvány.

Havarirt angekommene Gü
ter (ha j.) károsodva érke
zett árúk.

Hebekrahn, h. emelődarú 
(gép).

Heber, h. lopó, lopótök.
Hebewinde, n. emelőcsiga.
Heben, 1) megszüntetni, el

hárítani; Uebelstände he
ben, bajokat megszüntetni; 
Schwierigkeiten heben, 
nehézségeket elhárítani; 
2) (sich), emelkedni ; die 
Preise haben sich wieder 
gehoben, az árak ismét 
emelkedtek v. feljebb men
tek; 3) m it meiner For
derung hebt sich unsere 
Eechnung gerade, követe
lésemmel számlánk épen ki 
van egyenlítve.

Hebung, n. Zur Hebung 
des Credits beitragen, a 
hitel emelésére közremű
ködni ; die Hebung dieses 
Uebelstandes ist schwie
rig , e baj megszüntetése 
nehéz.

Hechel, n. gereben.
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Hecht, h. csuka.
Hectograf, Hectoliter, etc.,

l. Hektograf, stb.
Heede, n. csepü, kócz.
Hefe, n. seprű, élesztő.
Heft, k. 1) nyél, fogantyú; 

2) kapocs; 3) (kk.) füzet.
Heftpflaster, k. flastrom, ra

gasztó tapasz.
Hehl, k. eltitkolás; wir ha

ben nie ein Hehl aus un
serer Lage gemacht, soha 
sem titkoltuk helyzetün
ket ; einer Sache kein 
Hehl haben, valamit nem 
titkolni.

Hehler, h. orgazda.
Heidegrütze, n. haricska- 

kása.
Heidekorn, k. pohánka, ta

tárka, haricska.
Heidelbeere, n. áfonya.
Heikle Angelegenheiten ,ké- 

nyes ügyek.
Heimstättengesetz, k. ott

hon mentesítő törvény.
Heimsuchen. Von allen In 

dustrien ist die Seiden
industrie am meisten 
heimgesucht, az összes 
iparágak között legtöbbet 
szenvedett a selyemipar v. 
legnagyobb csapás érte a 
selyemipart; die Krisis 
hat unsern Platz schwer 
heimgesucht, a válság 
piaczunkat keményen súj
totta v. érte.

Heimzahlen, visszafizetni.
Heimzahlung, n. visszafize-
- tés.
Heizungsapparat, h. fütő 

készülék, fűtési berendezés.
Heizungsmaterialien, tüze

lő anyagok.
Hektó, száz; innen: hekto- 

graph, hektoliter, hektome- 
ter.

Hektograph, h. hektó gráf, 
másoló.

Héctograíiren, 1) hektograf- 
tintá val ír n i ; 2) hektográ- 
fon sokszorozni.

Hektoliter, hektoliter.
Hektometer,G’éíö- Hm ), hek- 

tometer.
Helfen, segíteni, segítségül 

lenni; Jemandem aus der



H elle r H eranrückeu H errühren

Noth helfen^ valakin szük
ségében segíteni; er weiss 
sich weder zu rathen, 
noch zu helfen, nejii tud 
magári segíteni.

TLqWqyJ i . fillé r ; das ist kei
nen Heller werth, egy 
hatkát sem é r ; bei Heller 
und Pfennig bez ahlen, 
mind egy fillérig  kifizetni.

Helm, k. sisak.
Hemd, k. ing.
Hemdeinsatz, h. előing, ing

hetét.
Hemdknopf, h. ing gomb.
Hemdkragen, h. inggallér.
Hemlockextract, h. hem- 

lock kivonat ( az északame
rikai hemlockfenyö kéregé
ből).

Hemmkette, n. kerék-kötő 
láncz.

Hemmschuh, h. alahor.
Henne, n. tyúk.
Herabbringen, herabdrük- 

ken,/<??̂ 0̂7/̂ 7̂ ;̂ herabbrin
gen den Preis, az árt le
nyomni.

Herabgehen, lemenni, le- 
szálloni; lejebh szállani ; 
die Preise sind von 36 
Gulden auf 33 Gulden 
herabgegangen, az árak 
3d forintról 33-ra szállot
tak le ; unter die Erzeu
gungskosten herabgehen, 
a termelési költségen alul 
árulni.

Herabkommen, silányulni.
Herabmindern, lejebh szállí

tani, csökkenteni.
H erabmindernd, csökkentő.
Herabsetzen, leszállítani; zu 

hei'Rbgesetzten Preisen 
verkaufen, leszállított áron 
eladni; das Actienkapital 
herabsetzen, a részvénytő
két leszállítani.

Herabsetzung {des Preises) 
n. árleszállítÓLS.

Herabstimmen, 1) leszállí
tani ; seine Ansprüche 
herabstimmen, alább
hagyni igényeiben; 2) le
hangolni ; die Friedens
nachrichten haben die 
Kauflust bedeutend her
abgestimmt, a hékehirek

a  v á s á r ló  k e d v e t e rősen  le 
h a n g o ltá k .

Heranrücken, k ö z e le d n i; die 
Zahlungsfrist rückt her
an, a f iz e té s  h a d á r id e je  
k ö z e le d ú .

Herausbekommen, v is sza 
k a p n i  ; kleine Münze 
herausbekommen beim 
Wechseln, v á ltá s n á l a p ró  
p é n z t k a p n i vissza. ; Sie 
bekommen 20 Gulden 
heraus, Ö n n e k  20  f o r in t  
j á r  v is s z a ; ich bekomme 
mein Capital nicht her
aus, tő k é m  sem  k e rü l  k i  ; 
ich bekomme bei diesem 
Preise die Kosten nicht 
heraus, i l y  á r  m e l le t t  k ö l t 
ségem  sem  té r ü l  m eg .

Herausbringen. W ir haben 
dies gemacht, um unser 
Geld herauszubringen, 
m e g te ttü k  a z t, h o g y  p é n 
z ü n k e t k ik a p h a s su k  V. h o gy  
p  én zü n  k m e g k e rü l j  ö n .

Herausgabe, n . k ia d á s .
Herausgeben, 1) k ia d n i ; 2) 

v is s z a a d n i ( p é n z b ő l) .
Herausgeber, h . k ia d ó , k ü l.  

k ö n y v k ia d ó .
Herauskommen. Dabei

kann nichts herauskom- 
men,rz^m le h e t a n n a k  sem 
m i l á t t a t j a ; dieses Buch 
ist neu herausgekommen, 
e k ö n y  v n e k  v j  k ia d á sa  j e 
le n t  m eg  ; es wird bei die
sem Handel nichts her
auskommen, a z ü g y 
le tn e k  se m m i lá t ta t ja  n e m  
lesz ; diese Obligation ist 
mit einem Gewinn von 
200 Gulden herausgekom
men, ez t a k ö te le z v é n y t  
200  f o r i n t  n y e r e m é n y n y e l  
h ú z tá k  k i.

Herausnahme des Geldes, 
n . p é n z k iv é te l.

Herausstellen. Es hat sich 
herausgestellt dass . . ., 
k id e r ü l t ,  h o g y  . . ,

Herauszahlen, v is s z a fiz e tn i, 
vissza  a d n i.

Herbeiführen. Den Sturz 
eines Hauses herbeifüh
ren, h á z  b u k á sá t e lő id é z 
n i .

168

Herbeilassen (sich), r e á á l-  
l a n i ; die Eigner haben 
sich zu neuen Preiser- 
mässigungen herbeilas
sen müssen, a tu la jd o n o 
sok k é n y te le n e k  v o lta k  ú j  
á rlee n g ed é sb e  b e le eg y ezn i 
V. ú j  á r le e n g e d é s re  reá  á l 
la m .

Herbeischafí’en, e lő te re m te - 
7 i i ; die erforderlichen 
Gelder herbeischaffen, a 
szükséges összeget e lő te -  
7 'en iten i, a szükséges pé7 i- 
zeket e lö te re7 n ten i.

Herberge, n. s z á lló .
Herd, h. tű z h e ly .
Herdplatte, 7i. tű z h e ly  lerne z, 

t i iz h e l y tá b la .
Hereinnahme, n. (b r.), 

kosztba  v é te l.
Hereinrest, h . b e fize tn i v a ló  

m a ra d é k .
Herfahrt, n . Auf der Her

fahrt, jö t je t .
Herfracht, n . v it e lb é r  id e  v .  

j ö v e t ,  fu v a 7 ’b é r  id e  v. jö v e t ;  
Hiú- und Herfracht, v it e l -  
b é r  V. fu v a r b é r  oda  s v is z -  
sza, v i t e lh é r  jö v e t -m e n e t ,  
f i i  va rb é r  j  ö v e t-m  e7iet.

Herkommen, k. szokás.
Herkömmlich, szokásszerü , 

szokásszerü leg ,
Herkunft, n .  szá riuazáshe ly  ; 

Waaren ohne Unterschied 
der Herkunft, á rú k  te k in 
te t  n é lk ü l  a  szá rm a zá s i 
h e ly re .

Herlegen. Die Waare kostet 
hergelegt 20 Gulden, az 
árú ideszállítva 20 forin t
ba kerül.

Hermelin, h. h ö lg y  m en y  ét.
Herr. Geehrter Herr, wer- 

ther Herr, t is z te lt  uram i 
(m e g s z ó l í t á s ) .

Herreise, n. id e u ta z á s  ; auf 
der H e r r e is e ,  j ö v e t .

Herrenlos, b ita n g ,  u r a t la n ;  
herrenloses G u t, b ita n g  
jó s z á g ; herrenlose Sachen, 
g a z d á tla n  t á r g y a k , u r a t 
la n  tá rg y a k .

Herrühren, e re d n i, s z á r 
m a  Z7ii; der Schaden rührt 
von der sclflechien Ver
packung der Stücke her.



Herrschen H ervorrufen Hinderniss

a kár a darabok rossz cso
magolásától ered.

Herrschen, uralkodni ; es 
herrscht eine lebhafte 
Nachfrage, élénk kereslet 
(keresés) uralkodik; die 
herrschende Mode, a fe l
kapott divat.

Herstellen, helyre álUtani, 
előállítani; der Artikel ist 
nicht unter 15 Griilden 
herzustellen, a czikket 15 
forintnál kevesebbért elő- 
állitani nem lehet; der 
Kredit fängt an sich wie
der herzustellen, a hitel 
ismét lábra kezd állani.

Herstellungskosten, 1) elő
állítási költség, gyártási 
költség; 2) helyreállitási 
költségek.

Herstellungspreis, h. eJőál- 
lítdsi ár.

Herstellungswerth, h. előál
lítási érték.

Herunterbringen. Dieses 
Unternehmen hat ihn 
heruntergebracht, ez a vál
lalat megrontotta őt.

Herunterkommen. Dieses 
Haus ist durch Unglück^ 
fälle ganz heruntérg^ 
kommen , ez a ház sze
rencsétlenségek folytán 
egészen alásülyedt.

Herunterlassen. Vom Preise 
herunterlassen, az árból 
engedni.

Heruntersetzen, alább szál
lítani ( árt).

Hervorgehen. Aus Ihrem 
Briefe geht hervor, leve
léből látom, leveléből ki
tetszik ; die aus diesem 
Verfahren hervorgehen
den Folgen, ez eljárásból 
eredő következmények.

Hervorheben. Man muss die 
W ichtigkeit dieser Mass- 
regel hervorheben, az el
járás fontosságát ki kell 
emelni; das Muster muss 
sich vom Grunde lier- 
vorheben, a mustréinak 
az alapszíntől megkülfm- 
böztethetőnek kell lenni.

Hervorragend, előkelő, ki
magasló ; hervorragender

Geschaftsmann,c/ó7>:ííó' üz
letember.

Hervorrufen. Unterneh
mungen hervorrufen, vál
lalatokat létesíteni.

Hervortreten. Die Nach
frage tritt besonders bei 
den Bankpapieren her
vor , a kereslet ( keresés) 
különösen a bankpapirok- 
nál mutatkozik; hervor
tretende Kiclitung, kiváló 
irányzat. [ge, jövet.

Herweg, h. auf dem Herwe-
Heu, h. széna.
Heuer, h. ( haj.) bérlet, hajó

bérlet.
Heuerbase, h. hajóskeritő 

(matróz szerződtető ügy
nök).

Heuerbrief, h. Ígérvény.
Heuerer, h. ( haj. ) hajóbérlő.
Heuergeld, h. (ha j,) hajó- 

bér, bérleti á r ; hóhér, havi 
fizetés (matrózoknál).

Heuergeschäft, k. (b r .) igér- 
vényügylet.

Heueiiolm, h. (ha j,), hajós 
bére.

Heuern (haj. ) 1) hajót kibé
relni ; 2) matrózt szerződ
tetni.

Heuervertrag, h. ( haj.) hajó
bérleti, szerződés.

Heugabel, h. szénaviUa.
Heumarktplatz, h. széna- 

piacz.
Heurig, idei; heurige Ernte, 

idei szüret, idei termés.
Heute, ma ; acht Tage nach 

heute, mához nyolcz nap
ra ; von heute an gerech
net, mától számítva.

Heutig, m ai; unter dem 
Heutigen empfingen wir 
Ihr Geehrtes vom .. mai 
nap vettük Ön becses le
velét . . . ról.

Hexenmehl, k. korpafümag.
Hiemit, ezennel, mellékelve.
Hier, i t t ; Herren N. N. 

hier, N. N. uraknak hely
ben; Wechsel auf hier, 
helyi váltó ; hier neben, 
ide, mellékelve; laut hier 
unten befindlicher Nota, 
itt alant következő jegyzék 
szerint.
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Hierländisch, belföldi.
Hiersein. Bei Ihrem H ier

sein, itt léte alatt, itt tar
tózkodásakor.

Hiesig, idevaló ; auf hiesi
gem Platze, az itteni pia- 
czon.

Hifthorn, k. vadászkürt.
Hüfsadressat, h. szükségbeli 

utalványozott.
Hilfsadresse, n. (v .) szük

ségbeli utalvány (czég, 
melynél a váltó szükség 
esetére beváltható).

Hilfsarbeiter, h. segédmun
kás.

Hilfsbücher (kv .) segéd
könyvek.

Hiifsconto, k. segédszámla.
Hilfsetablissement, k. fiók

telep.
Hilfsgenossenschaft, n. kise

gítő szövetkezet, segítő v. 
segélyező szövetkezet.

Hilfspersonale, k. segédsze
mélyzet.

Hilfsquelle, h. segélyforrás.
Hilfszins, k. segédmunkadij.
Himalaya, himalaya (gyap

jú  szövetek és kendők a 
tevejuh hosszúszörü gyap
jú jából).

Himbeere, n. málna.
Himbeersaft, h. málnaié.
Himmelthau, h. harmat- 

kása.
Hin, oda ; hin und her, ide 

oda; durch vieles Hin- 
und Herschreiben, sok ide 
oda firkálás által.

Hinauftreiben, fölverni (az 
árt).

Hinausgabe , « .  kibocsátás.
Hinauskommen. Dies

kommt auf einen Verlust 
hinaus, veszteségben lyu
kad ki, veszteséggel végző
dik.

Hinausschieben, halasztani; 
die Zahlungszeit hinaus
schieben, a fizetési időt 
halasztani v. elhalasztani.

Hinausziehen, húzni ha
lasztani.

Hinderlich, hátráltató; dem 
Verkehre hinderlich sein, 
a forgalmat hátráltatni.

Hinderniss, k. akadály ; die



H indem ngsgrnnd Hinterm ann Hogsliead

Hindernisse beseitigen, 
az akadályokat elhárí
tani.

Hindemngsgrnnd , h. gátló 
ok.

Hineinstecken, belefektetni; 
ich habe alles verloren, 
was ich hineingesteckt 
habe, mind elvesztettem, 
a mit belefektettem.

Hineinziehen, belevonni ; es 
sind viele Hauser mit in 
diesen Bankerott hinein
gezogen worden, e bukás 
sok házat vont maga után, 
e bukásba sok ház sodorta
tott bele.

Hinfahrt, n. odamenet, oda
utazás ; auf der Hinfahrt, 
menet; (vu .) Coupon für 
die H in fahrt, menetszel
vény.

Hinfällig. Hinfälliger Be
weis, meg nein állható bi- 
zonyiték, rnegczáfolt bizo
nyíték.

Hinfracht, n. 1) odamenö te
her, odamenö rakomány: 
2) odameneti viteldij.

Hingabe an Zahlungsstatt, 
átadás fizetés gyanánt.

Hinhalten , húzni - halasz
tani, halogatni; hitegetni; 
mit leeren Versprechun
gen hinhalten, üres Ígére
tekkel hitegetni; er will 
sich nicht länger hinhal
ten lassen, nein engedi 
magát tovább hitegettetni.

Hinlegen, félretenni.
Hintergehen, rászedni, meg

csalni.
Hinterlassenschaft, n. ha

gyaték.
Hinteriegebank, n. letét

bank.
Hinterlegen, letéteményezni, 

l, Deponiren.
H interleger, h. letétemé- 

nyezö, letevő.
Hinterlegung, n. letét, leté- 

temény.
Hinter 1 egungsempf ang- 

schein, h. letétnyugta.
Hinteriegungsgebühr, n. le

téti dij.
Hinterlegungsgeschäft, k. le

téti ügylet.

Hintermann, h. követő; (v .) 
másodforgató.

Hintertiiür, n. kibúvó a jtó ; 
sich eine Hinterthür of
fen lassen, kibúvó ajtót 
fenntartani magának.

Hixiiertreihen,hátráltatni; er 
sucht das Zustandekom
men des Geschäftes zu 
hintertreiben, az ügylet 
létrejöttét meghmsitani tö
rekszik.

Hin und Herfracht, vitelbér 
oda és vissza, fuvarbér oda 
és vissza.

Hinweg, h. odautazás; auf 
dem Hinwege, menet, oda
menet.

Hinzuaddiren, hozzáadni.
Hinzufügung, n. Mit H in

zufügung der Auslagen, a 
költségek hozzáadásával.

Hinzurechnen, hozzászámí
tani.

Hinzurechnung, n. hozzá- 
számítás.

Hippe, n. 1) sarló ; 2) ostya.
Hirsch, h. szarvas.
HirschjÉánger, h. vadászkés.
Hirschgeweih, k. szarvas

agancs.
Hirschhorn, k. szarvasszaru.
Hirschhorngeist, h, szarvas- 

szaruszesz.
Hirschleder, k. szarvasbőr.
Hirschlederhandschuh, h. 

szar vasbőr keszty ü.
Hirse, n. köles, köleskása.
Hobel, h. gyalú.
HobelÍ)ank, n. gyalupad. esz

terga.
Hobeleisen, k. gyaluvas, 

gyalukés.
Hobelgestell, k. gyalutok.
Hoch , magas; magasan ; 

eine Waare hoch anrech
nen, árút drágán számí
tani; die Waare kommt 
mir hoch zu stehen, ez az 
áru nekem sokban van v. 
sokba kerül; hohe Zinsen, 
nagy kamatok; sagen Sie 
mir, wie hoch Sie gehen 
wollen, mondja meg, med
dig V. mennyire akar men
ni ; seine Forderungen 
hochspannen, követeléseit 
felcsigázni; zu hohen Prei-
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sen, nagy áron, drágán; 
die Preise gehen höher, 
az árak emelkednek; ich 
kann nicht höher gehen, 
nem Ígérhetek többet; die 
Waare stellt sich höher, 
az áru többe kerü l; das 
ist das Höchste, was ich 
bieten kann, ez a legtöbb, 
mit Ígérhetek; többet nem 
Ígérhetek.

Hochachtungsvoll, (lev .) 
tisztelettel.

Hochgradiger Spiritus, ma- 
gasfoku szesz.

Höchste Fructiíicirung, n. 
legmagasabb fokú gyiimöl- 
csöztetés.

Hochstapler, h. iparlovag, 
szélhámos.

Hochroth, vérvörös.
Hochstickerei, n. domború 

hímzés.
Hochzeitkleid, k: nászruha.
Ploed, hollandi kőszénmérték 

=  1170 liter.
H ofíen , remény leni, remél- 

le n i; wir hoffen auf Ihre 
baldige Antwort, mielőbbi 
válaszát várjuk.

Hoffentlich, reményhetőleg ; 
Sie schreiben mir hoffent
lich bald, reményiem, hogy 
mielőbb írn i fog ; Sie wer
den hoffentlich nicht aus 
den Augen verloren ha
ben, was wir Ihnen hier
über geschrieben haben, 
reményijük, nem tévesztet
te széni elől, a mit ez ügy
ben Öltnek irtunk.

Hoffnung, n. remény; in 
der Hoffnung einer baldi
gen Antwort, mielőbbi vá
laszának reményében, mi
előbbi válaszát várva; ich 
lebe in der Hoffnung, 
dass..., reményiem, hogy...

Hoffnungskauf, h. remény
beli vétel.

Höflich. Ich bitte Sie Herrn 
N. meine höflichsten Em
pfehlungen zu machen, 
kérem N. urnák legmélyebb 
tiszteletemet kifejezni.

Hogshead, ángol folyadék
mérték; borra == 286'2é 
liter, serre =  2é5'3o liter.



Höhe Höhergehot Horn jähen

Höhe, n. Die Höhe der For
derung des Herrn N. be
läuft sich auf . . X. úr 
követelése kitesz. . . ;  die 
Höhe der Betheiligung 
am Gewinn,, a nyereség
ben részesülés összege; die 
Höhe des Zinsfusses, ka
matláb nagysága; Höhe 
des Wechsels, váltóösszeg 
nagysága; Zinsen von be- 
stimmterHöhe festsetzen, 
kamatlábot wegéiUapítani; 
ein Kredit bis zur Höhe 
von 100 Gulden, száz io- 
rintig terjedő hitel; die 
Höhe der Dividende wird 
au f. . .  geschätzt, az oszta
lékot . .  . ra becsülik ; die 
Verkäufe haben eine sehr 
bedeutende Höhe erreicht. 
az eladás jelentékemj nagy 
volt; die normale Höhe 
der Course, az árfolyamok 
rendes színvonala; die 
Production erhält sich 
auf ihrer Höhe, a terme
lés színvonalát megtartja; 
ein Geschäft in die Höhe 
bringen, az üzletet fölvirá’ 
goztatni; die Preise sind 
in die Höhe gegangen, az 
árak felszökkentek ; In die 
Höhe treiben, felszökken- 
ten i; in die Höhe gehen, 
feljebb szállani v. menni; 
die Höhe der Course hält 
uns ab, dass . . .  a magas 
árfolyam visszatartóztat, 
hogy. . . ;  die Ausfuhr hat 
ihre höchste Höhe er
reicht, a kivitel elérte 
nagysága netovábbját; hö
here Behörde, felsőbb ha
tóság ; höhere Gew^alt. erő
hatalom ; höher gehen, 
drágulni; sich auf die 
Höhe der Situation erhe
ben, a helyzet magaslatára 
emelkedni.

Höhepunkt, h. Die Speeula- 
tion hat ihren Höhepunkt 
erreicht, az üzérkedés tető
pontjára ért.

Höher, magasabb; höher im 
Werthe, nagyobb értékű ; 
drágább; höher schätzen, 
többre becsülni.

Höhergebot, k. magasabb Ígé
ret ; es haben keine H ö
hergebote stattgefunden, 
magasabb Ígéret nem tör
tént.

Hohleisen, k. homorító vas.
Hohlflitter, h. u. n. fodros 

drót.
Hohlgesehlifíen , homorúra 

V. öblösre köszörült.
Hohlhäring, k. sovány He

ring, üres hering.
Hohlhippe, n. csöves ostya, 

molnár-ostya.
Hohlhobel, völgyeiő gyalu.
Hohlmaass, k. ürmérték.
Hohlmeissel, h. völgyelő 

véső.
Hohlspiegel, h. vájt tükör, 

homorú tükör.
Höker, h. kofa, kufár.
Hökerei, n. Hökerhandel, h. 

kofaüzlet, kofaság, kufár- 
ság.

Hökerkram, h. kofaáru.
Hökerweib, k. kofa
Hokuspokus, h. hókuszpó

kusz, szemfényvesztés, osto
baság.

Holfter, k. és n. tok, kül. pisz
tolytok.

Holländer, h. 1) hollánder 
(hengeres vágógép a ron
gyok aprítására papiros
gyártásnál); 2) er hat ei
nen Holländer gemacht, 
megszökött.

Holländischer Stüber (Stui- 
vers), hollandi garas.

Höllenstein, h. pokolkő.
Hollunderblüthe, n. bodza

fa vir ág.
Hollunderthee, h. hodzafa- 

thea,
Holz, k. fa.
Holzasche, n. fahamu.
Holzborke, n. fakéreg.
Holzbronz, h. bronzolt fa.
Holzcassie, n. malabárfahéj.
Holzdraht, h. fadrót (gya

lu lt vagy hasított fa  gyufa
gyártásra).

Holzessig, h.faeczet.
Holzfasermasse, n. fapép, 

rosttömeg.
Holzflechterwaare, n. fafonó

áru.
Holzgeist, h. faszesz.
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Holzhandel, h. fakereskedés.
Holzhändler, h. fakereskedő.
Holzkohle, n. faszén.
Holzmagazin, k. fatartó, fa - 

raktár.
Holzmarkt, h. fapiacz, fa

vásár.
Holzmasse, n. fapép.
Hokmehl, k. fapor, fűrész- 

por.
Holzpappe, n. fapép.
Holz säure, n. faeczetsav.
Holzschnitt, h. fametszet.
Holzschnittwaare, n, fafara

gó áru, faragott éiru.
Holzschuíi, h. faczipő, czókó.
Holzsäge, n. fűrész.
Holzsägeanstalt, n. favágó 

üzlet.
Holzsägemaschine , n. fa 

vágó gép.
Holzspan, h. faforgács, fo r

gács, szilánk.
Holzspanhut, h. faszilánk- 

kalap.
Holzstift, h. faszeg, fasze

gecs, (czipészek számára)
Holzstock, k. fatöke (nyom

tató mustra kelme nyomta
tására).

Holztheer, h. fakátrány.
Holzverschleiss, h. faárulás.
Holzwaare, n. faáru.
Holzzunder, h. tapló.
Homesteadgesetz, k. otthon- 

mentesitö törvény.
Hondurasholz,fc./zowdwrasfa.
Honig, h. méz.
Honigessig, k. méhsöreczet.
Honigkuchen, h. mézeska

lács.
Honigthau, h. mézharmat.
Honigwabe, n. sejtes méz.
Honorant, h. (v .) névbecsülő.
Honorar, k. tiszteletdij.
Honorat, h. (v .) névbecsült.
Honoration, n. (v .) névbe- 

csülés; névbecsülési elfoga
dás.

Honoriren, (v .) névbecsül
ni ; seine Tratten sind 
nicht honorirt worden, 
in tézv ényei név becsülésben 
nein részesültek.

Hopfen, h. komló.
Horn, k. szarv, szaru.
Hornarbeit, n. szarumü.
HoTn]áken, hoirnyákok, (üst""
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foldozó tótok németországi 
neve).

Hornmasse, n. szarugyúra- 
dék.

Hornspan, h. szaruforgács.
Hornstab, /i, szariipálcza.
Hornvieh, k. szarvasmarha.
Hornwaare, n. szamáru.
Höhrrohr, k. hallcsö^ hang- 

tölcsér.
Hose, n. nadrág.
Hosenriemen, h. nadrág- 

szíj.
Hosenstoff, h. nadrágnak 

való kelme.
Hosenträger, h. nadrágtartó.
Hotellerie, n. vendégfogadó, 

fogadó.
Hübsch. Er macht hübsche 

Geschäfte, szép ügyleteket 
csinál.

Huf, h. pata.
Hufeisen, k. patkó.
Huflattich, h. lókörmü szaty- 

tyu {orvosi növény).
Hufschlag, h. (haj.) vontató- 

út, ( népiesen)  íajafánt.
Huhn, k. tyuk.
Hühneraugenpflaster , h. 

tyukszemtapasz.
Hühneraugenring, h. tyúk- 

szemgyürü. [jás.
Hühnerei, k. tyúktojás, to-
Hühnerhändler, Hühner

krämer, h. tyúkárus, tyú-

Hülfe etc. l. H ilfe etc.
Hülle, n. boríték.
Hülsenfrucht, n. hüvelyes 

vetemény.
Hummer, h. tengeri rák.
Hundert, száz; vier vom 

Hundert, négy százalék.
Hunderter, h. százas (száz 

forintos bankó).
Hundszunge, n. árrnö (o r 

vosi növény).
Hungerpreis, h. éhségár.
Hut, h. 1) kalap; der hohe 

Hut, magas tetejű kalap, 
köcsögkalap, czilinder; der 
runde Kút, pörge kalap; 
2) ein Hut Zucker, egy 
süveg czukor.

Hutfeder, n. disztoll; (ma
gyar diszöltözetben) forgó.

Hutfilz, h. kalapnemez.
Hutfutter, n. kalapbélés.

Hutfutteral, k. kalaptok.
Hutgestelle, k. kalap váz.
Huthandel, h. Huthandlung, 

n. kalapkereskedés.
Huthändler, h. kalapkeres- 

kedö.
Hutmacherarbeit, n. kala

posmunka.
Hutschachtel, n. kalaptok.
Hutstock, h. kalapsámfa, 

kalapmintafa.
Hutstreife, n. kalapszelet.
Hüttenkosten, kohóköltség.
Hüttenproduct, k. kohó ter

mén y, kohótermék.
Hyacinthe, n.jáczint.
Hydraulischer Kaik, hyd- 

raulikus mész, czement.
HydrargjTum, k. higany.
Hydrometer, h. vízmérő.
Hygrometer, h. nedvesség- 

mérő.
Hypothek, n. jelzálog; auf 

erste Hypothek leihen, 
első bekeblezésre kölcsönöz
ni ; frei von Hypothek, 
jelzálogmentes; Gelder in 
Hypotheken aulegen,pénzt 
jelzálogra elhelyezni; eine 
Hypothek eintragen, je l- 
zálogilag bekeblezni; Lö
schung einer Hypothek, 
jelzálog törlése.

Hypothekal, je lzá logi; hy- 
pothekale Grundentla
stungsobligation , úrbéri 
jelzálog váltság kötvény.

Hypothekarabtheilung, w.j el- 
zálog osztály; Hypothekar- 
abtheilung der österrei
chisch-ungarischen Bank, 
az osztrák-magyar bank 
jegy zálog osztály a.

Hypothekarisch, jelzálogi, 
jelzálogilag; hypotheka- 
.riscli hatten, jelzáloggal 
kezeskedni; jelzálogilag 
lekötve lenni; hypothe
karische Forderung, je l
zálogi követelés.

Hypothekarkredit, h. jelzá
logos hitel.

Hypothekarkreditbank, n. 
j  e Izálog hitelbank.

Hypothekarpfandbrief, h. 
jelzálog levél.

Hypothekenbank, n. jelzá
logbarik, földhitelbank.
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Hypothekenbuch, k. telek
könyv.

Hypothekencertifikat , k. 
(bank), záloglevél.

Hypothekendarlehen, k. je l
zálogkölcsön.

Hypotliekengläubiger, h. je l
zálogos hitelező.

Hypothekenordnung, n. je l 
zálog rend.

Hypothekenschuldner,/i.yeZ- 
zálogos adós.

Hypothekenversicherung, n . 
jelzálogbiztosítás.

Hypothekwechsel, h. zálog- 
váltó, fedezeti váltó.

ld = Id e m , ugyanő, ugyanaz.
In d  =  inclusive, bezárólag.
Inlgd =  inliegend, idezárva.
I. V  =  in Vollmacht, meg

hatalmazásul, mint megha
talmazott.

Ibto, rizsmérték Japánban 
=  17-3S liter.

Ichtycolla, n. vizahólyag, l. 
Hausenblase.

Idealgeld," k. képzelt pénz, 
számítási pénz.

Ideale Waare , n. képzeleti 
áru.

Ideelles Gewicht, k. számí
tási súly, képzeleti súly.

Idem, ugyanő, ugyanaz.
Ignatiusbohne, n. szent Ig- 

náczbah ( melyből a Strych
nin állít tátik elő).

Ihrig. Ich hoffe, Sie werden 
das Ihrige thun, remény
iem, megteszi a magáét, v. 
a mi tőle te lik ; ich bin 
der Ihrige, vagyok Önnek 
köteles szolgája.

Ikigrus, török ezüstpénz — 2 
piaszter.

Illata, bevitt dolgok; kül. 
női hozomány. '

Illim itirt, korlátlan; dieses 
Haus verdient einen illi- 
mitirten Credit, ez a ház 
korlátlan hitelt érdemel.

Illipeöl, k. illipeolaj.
Illiquid, igazolatlan, kétség- 

bevont, be nem bizonyított; 
die Schuld ist noch üli-
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quid, az adósság meg nincs 
tisztába hozva-, az adósság 
még nincs folyóvá téve.

Illusorisch, látszntos, csalé- 
kony (pL remény), bizony
talan, kétes.

Iltisfell, k. görény bőr.
Imaginärer Gewinn, h. kép

zelt nyereség.
Imitationswaare, n. utánzott 

áru.
Immateriellcapital, k. szel

lemi töke.
Immergrün, k. örökzöld.
Immission, n. beiktatás.
Immobil, ingatlan.
Immobilbesitz, h. ingaflari 

birtok.
Immobiliarcredit, h. földhi

tel. [j^zíig.
Immobiliargut, k. fekvő jó -
Imm obiliarvermögen, k. in

gatlan vagyon, földbirtok, 
fekvöbirtok.

Immobilien, ingatlanok.
Immobiliengeschäft, k. ügy

letek ingatlanokkal.
Immobilienhandel, h. keres

kedés, in ga tlanokkal.
Immobilisiren, ingatlanná 

tenni (ingó vagyont).
Immortelle, n. szalmavirág; 

gyopár.
Immunität, n. mentesség.
Impegnirt, kötelezve; er ist 

als Aussteller und Girant 
stark impegnirt, ö mint 
kibocsátó s forgató tete- 
mes kötelezettségekbe bo
nyolódott.

Impegno, k. kötelezettség, 
szavatolás.

Impegnostancl, h. telierdlla- 
dék.

Impensa, költségek.
Imperial, h. impeiiál, orosz- 

arany =  10 rubel.
I mperialwasser, k. császár

víz, otkolonfgjta illatszer.
Impfstoff, h. oltóanyag.
Import, h. behozatal, bevitel.
Importartikel, h. beviteli 

czikk, behozatali czikk.
Importation, n. bevitel.
Importeur, h. bevivö, bevi

tellel foglalkozó kereskedő.
Importgeschäft, k. beviteli 

ügylet; beviteli üzlet.

Importgüter, beviteli javak, 
beviteli áruk.

Importhandel, h. beviteli ke
reskedés.

Importiren, behozni, bevinni 
(árut külföldről). 

Importun, alkalmatlan, ké
nyelmetlen.

Importverkehr, h. beviteli 
forgalom.

Importwaare, 71. beviteli ái'u;
behozatali áru.

Importzoll, h. beviteli vám, 
be vitelvám.

Imposant, tetemes, 'meglepő, 
tekintélyes.

Impossibilitat, n. lehetetlen
ség.

I Impost, h. ániadó, vám, köz- 
\ adó.
; Impracticahle, kivihetetlevi.I Improductiv, meddő, hasz- 
j not nem hajtó.
I Improíitabel, nem előnyös.
I Improtocolliren , j^gyző- 
I könyvbe iktatni, beiktatni, 

czégjegyzékbe bevezetni. 
Impuls, h. lökés, indítás; 

diese Nachricht hat den 
ersten Impuls zum Stei
gen gegeben, ez a hir adta 
az első lökést az, emelke
désre.

I In. In drei Tagen zu liefern,
I három nap alatt szállítan- 
j d b ;  in drei Monaten zahl- 
I bar, három Iv',napra fize-
' tendö; in halber Eech-

nung, feles szcimlára; in 
solidum, egyetemlegesen ; 
egyik a másikért, egymás
é rt; in Geschäften reisen, 
üzleti ügyben utazni, üz
leti utazást tenni ; in Be
trieb setzen, megindítani, 
mozgásba hoznf 

Inacceptabel, el nem fogad
ható.

Inaccurat, pontatlan. 
Inangrifínahme, n. munká- 

bavétel, megkezdés. 
Inarticulirung, n. heczikke- 

lyezés.
Inbegiúff, h. foglalat, összeg; 

kurzer Inbegriff, rövidlet; 
mit Inbegriff der Fabri
kationskosten, a gyári 
költségeket beleértve; mit
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Inbegriff dessen, azt is hoz- 
zátudra, azzal együtt.

Inbegriffen, ideéi'tve; die
I Spesen inbegriffen, a költ

ségeket hozzáértve.
Inbetriebsetzung, n. ,folya- 

mathavétel , üzletbevetel, 
forgalomba vétel, vnegin- 
dítás.

Inbesitznahme, n. elfogla
lás, birtokbavétel, birtokba- 
tétel.

In  bianco, üresen; in bianco 
giriren , üresen forgatni ; 
in bianco lassen, üres he
lyet hagyni (váltón, ok
iratban); in bianco schul
den, adósnak 77iaradni fe
dezet nélkül.

In bond, vcímzéir alatt.
Incassiren, beszedni (pénzt, 

adósságot).
Incasso, k. beszedés, pénz

beszedés ; Besorgung des 
Incasso, beszedés.

I Incassogeschäft, k. pénzbe-I î zedési üzlet.
Incassomandat, h. beszedési 

megbízás.
Incasso-Provision, n. besze

dési díj.
Incasso - Spesen , beszedési 

költségek.
Incasso-Wechsel, h. besze

dendő váHó.
Inch (ángol), hüvelyk =  

25'1 mm .; 12 Inches =  
1 Foot =  egy ángol láb.

Inclusive, bezárólag, betudva.
Incomparabel, össze nem ha

sonlítható , hasoiilithatat- 
lan.

Incompatibilität, n. összefér- 
hetlenség.

Incompetent, illetéktelen.
Inmcompetenz, n. illetékte- 

lenség.
Incontriren, leszámolni.
Incontro, k. eladási alkalom.
Indebite, tartozatlanul fizet

ve ; bár nem tartózott.
Indemnisation, n. káidala- 

nitás.
Index, h. tartalomjegyzék, 

mutató, tárgymutató, utaló.
India Goods, keletindiai pa

mutáruk.
India Eubber, kaucsuk.
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Indienfalirer, h. (ha j.) In 
diába járó hajó.

Indigenat, k. honosítás.
Indigo, h. indigó.
Iiidigofabrikant, h. indigo- 

gyáros.
Indigpapier, k. (v t.) indigó 

papir.
Indirect, nem egyenes, köz‘ 

vetett; wir haben diese 
Nachrichten auf inderec- 
tem W ege erhalten, ezeket 
a híreket közvetett úton 
kaptuk.

Indischer Balsam, Ji. indiai 
balzsam, perui balzsam.

Indiscret, kiméletleu, tapin
tatlan; kiméletleniil, tapin- 
tatlanul;máÍHGYete Urkun
den, jo.graíapoí nem tartal
mazó okiratok; wir werden 
keinen indiscreten Ge
brauch von Ihrer Mitthei
lung machen, nem fogjuk 
közlését tapintat!a7iúl to
vább adni V. felhasználni.

Indisponibel, 1) rendelkezés 
alatt nem álló ; 2) nem kap
ható.

Individuálisirung, n. egyedi- 
tés; Individualisirung der 
Gattuugswaaren , áruk 
egyeditése.

Indorsat, k. (v .) hátirat.
Indorsatar, h. (v . f  forgat

mányos.
Indorsiren, (v .) hátiratozni, 

forgatni, hátirattal ellátni.
In  dorso, hátiratban.
Indossabilitat, (v . ) forgat

hatóság.
Indossables Papier, forgat

ható papir.
Indossament, k. (v .) forgat

mány, hátirat; Indossa
ment in Bianco, üres hát
irat ; Indossament zur 
Begebung, tulajdonképi 
hátirat; Indossament zur 
Vollmacht od. in procura, 
meghatalmazási hátirat.

Indossant, h. (v .) forgató.
Indossat, h. (v . ) forgatmá

nyos.
Indossat, k. ( v .) hátirat, fo r

gatmány.
Indossatar, Indossator, h. 

(v .) forgatmányos.

Indossiren, (v .) forgatmá- 
nyozni , hátiratozni; for
gatmányt kiállítani ; in- 
dossirtes Papier, forgatott 
papir.

Indult, h. engedmény, kül. 
fizetés halasztási engedély.

In  duplo (kv.), két példány
ban.

Industrialpartnership, nye
reségben részesség ( mun
kás-szövetkezeteknél ).

Industrie, n. ipa r; einhei
mische od. vaterländische 
Industrie, hazai v. honi 
ipar.

Industrieactie, n. iparrész
vény (pl. vasúttársaság v. 
gyár részvényei).

Industrieangelegenheit, ?i. 
ipar ügy.

Industrieartikel, h. iparczikk. 
Industrieausstellnng, 7?.ípar- 

műkiállítás.
Industriebahn, n. iparvasut.
Indrustriebörse, n. ipartözs- 

de, iparbörze (gyári áruk 
szániára).

Industrieerzeugniss, k. ipar
termék.

Industriegesellschaft , n. 
ipartársaság.

Industrie-Haile, n. iparmű- 
csarnok.

Industriell, ipar-, iparűgyi, 
iparos; industrielle Un
ternehmung, Iparvállalat.

Industrieller, h. iparos; die 
Gesammtheit der bedeu
tenden Industriellen, ipar
világ.

Industrielle Partnerschaft, 
n. nyereségben részesség, 
(munkás-szövetkezeteknél).

Industriepapiere, iparpapi- 
rok.

Industriepflanze, n. kereske
delmi növény.

Industrieproduct, k. ipar- 
termény, ipartermék.

Industrieritter, h. iparlovag.
Industrieschule, n. iparis

kola.
Industrieunternehmung, n. 

iparvállalat.
Industrieverein, h. ipar egy

let, ipar egyesület.
Industriezweig, h. iparág.
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Industriös, iparkodó, szor
galmas.

Inexigible , behajthatlan ; 
meine inexigiblen Aus- 
senstande sind sehr be
d e u t e n d , kinn- 
levöségeim igen jelentéke
nyek.

Infavorable, kedvezőtlen.
Information, n. értesítés, tá

jékoztatás ; Information 
einholen, felvilágosítást 
szerezni v. kikérni ; In for
mation geben, felvilágosí
tást adni.

Informationsbuch, k. adó 
értesítések könyve.

Informiren, értesíteni, érte
sítést adni.

Ingber, h. gyömbér.
Ingebrauchsetzung, n. hasz

nálatbavétel.
Ingrossation, n. bekeblezés, 

bekebelezés ( pl. jelzálogi).
Ingrossiren, telekkönyvbe ve

zetni.
Ingrossist, h. számjegyző.
Ingwer, h. gyömbér, l. Ing- 

bér.
Inhaber, h. 1) birtokos; kül. 

kézibirtokos; 2) bemutató; 
Papiere auf den Inhaber 
lautend, bemutatóra v. elő- 
mutatóra szóló papir.

Inhaberactie, n. bemutatóra 
szóló részvény.

Inhalationsapparat, k. belé- 
legző készülék.

Inhalt, h. foglalat, tartalom; 
kurzer Inhalt, i'övid fog
lalat ; Inhalt und Gewicht 
unbekannt, tartalom és 
.súly ismeretlen; laut In 
halt des angebogenen 
Briefes, az idecsatolt levél 
értelmében; Fass von 100 
L iter Inhalt, száz literes 
hordó.

Inhaltsangabe, n. tartalom- 
jelölés, tartaloínbevallás.

Inhaltscliwer, fontos tartal
mú : ein inhaltschwerer 
Brief, fontos tartalmú le
vél.

Inhaltsverzeichniss, k. tar
talommutató, tárgymutató.

Inhibiren, letiltani, eltiltani.
, Inhibitorium, k. tiltó pa-
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7'ancs, letiltó -parancs, le
tiltó rendelet.

Initiative, n. kezdemény, kez- 
dhményezés; die Initiative 
ergreifen, kezdeményezni.

Inkasso, 1. Incasso.
ln Kraft setzen, életbe lép

tetni, érvénybe léptetni.
In Kraft treten, érvénybe v. 

életbe lépni.
Inkrafttreten, k. érvénybe 

lépés, életbelépés, hatályba
lépés.

! nkurant, forgalomban nem 
levő, forgalomból kiesett.

Inlage, n. melléklet, csatol- 
7nány.

Inländisch, belföldi; wir 
verwenden nur Tabak in
ländischen Erzeugnisses, 
csak honi dohányt haszná
lunk ; inländischer Han
del, belföldi kereskedelem.

hűét, k. (szász tájszó), ágy
betét.

Inliegend, mellékelt, becsa
tolt ; idecsatolva, iiiellé- 
kelve.

in loco, itt, helyben.
In natura, természetben , 

íigyanoly minőségben ; da 
Sie ausser Stande sind 
mir diesen Verlust in Na
tura zu ersetzen, will ich 
mich mit dem Werthe 
abfinden lassen , mivel 
Ön képtelen veszteségemet 
ugyaniig minőségben meg
téríteni, megelégszem an
nak értékével.

Innegehabte Localität, birt 
helyiség.

Innung, n. testület; czéh.
I nopportunität, n. alkalmat

lanság, nem alkalmas volta 
(valaminek).

I nprotocolliren, k. czégbe- 
jegyzés, bejegyzés.

I iiprotocollirter Kaufmann, 
bejegyzett kereskedő.

I nprotocollirung, w. bejegy
zés.

Insiitz, Frankfurt alM-ban 
szokásos jelölése a jelzálog
nak.

I nscriptionen, személyre szó
ló papirok.

Iiicriptions, bejegyzett papí

rok] (fimnczia állampapí
rok, melyek az állam fő 
könyvébe bejegyeztettek ).

Inscriptionssystem, k. be
jegyzési rendszer (némely 
állarnban az állampapirok 
tulajdonosainak feljegy
zése).

Insectenpulver, k. féregpor.
Inserat, k. iktatvány, hirde

tés (lapokba).
Inseratgebühr, n. hirdetési 

díj.
Inseratensteuer, n. hirdetési 

bélyegadó.
Inseriren, beiktatni, hirdetni.
Insertion, n. iktatvány, h ir

detés (lapokba).
Insertionsgebühren, hirde

tési díjak.
Insertionskosten , hirdetési 

költség.
Insiniation , n. 1) kézbesítés 

(kül. hatósági rendeletek 
kézbesítése.); ‘2,) feladás.

Insinuiren, 1) kézbesíteni; 
2) bejelenteni; 3) beárulni.

Insistiren, ragaszkodni (va
lamihez), szilárdul állani 
valami mellett.

Inskontriren, egybevetni.
In  solutum, f iz e té s ü l,  f iz e té s  

h e ly e tt .
Insolvent, fizetésre képtelen; 

űzetni 7iem tudó ; er ist in 
solvent, nem tud fizetni.

Insolvenz, 7i. fizetési képte
lenség.

Insolvenzerklärung, n. fize- 
tésre képtelenné nyilvání
tás.

In  sospeso, in suspesOj/ä^r- 
gőben levő.

Inspector, h. ügyelő; fe lü 
gyelő (biztosításnál is).

Inspicient, h. (pénzügyőrség
nél) szemlész.

Installation, n. 1) iktatás, hi
vatalba iktatás; 2) beren
dezés (p l. vízvezetéki be7'en- 
dezés).

Installationsauslage, n. be
rendezési költség.

Instand, h. femmaradt összeg.
Instaiidhalten, fe u 7 ita r ta n i ,  

j ó  k a rb a n  ta r ta 7 ii.
Instandhaltung, n. fenntar

tás, jó ' kai'ban tartás.
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Instandhaltungskosten,f^/m- 
ta r tá s i kö ltség .

Inständig, esdeklő, könyör
g ő ; inständige Bitte, ese- 
dezés; inständigst bitten, 
esedezni, kérve kéimi, leg
alázatosabban kérni.

Instandsetzen, jó  karba he
lyezni, helyreállítani.

Instandsetzung, n . j ó  k a i'ba  
helyezés, helyreállitás.

Instanz, n. í ) kéi'vény, folya
modvány ; 2) bíróság; er- 

• ste Instanz, első biróságj 
ürtheil in letzter Instanz, 
legfőbb bírósági ítélet.

Instanzenzug, h. folyamodási 
sorrend, biróságok fokoza
tos rendje.

Institor, h. czégvezető .
Instradiren, (posta) irányí

tani, álját 7neghatároz7ii.
Instradirung, n. irányítás.
Instruction, n . iita s itá s  ; In 

structionen einholen, 7ita- 
s ítá s t k é r n i ; Instructio
nen ertheilen , u ta s ítá s t  
a d n i.

Instructionsgemäss, u ta s ítá s  
s z e r in t.

Instructionswidrig, u ta s ítá s  
e llen ;  u ta s ítá s  elle7ii.

Instruiren, u ta s ítá s t  a d n i.
Instrument, k. szerszám, esz

köz ; 7)iüszer, hangszer.
Intercalare Zinsen, Interca- 

larzinsen, id ő k ö z i ka7tia- 
to k .

Intercalarien, időközi jöve
delmek.

Intercession, n. kezesség.
Intercediren, kÖ zbe7 ijá rn i, 

k özbenvet7 ii 7nagát.
Interessant, érdekes.
Interesse, k. éi'dek; an et

was Interesse nehmen, 
valami irá7it érdeklődni; 
éi'dekkel lenni v. éi'dekkel 
viseltetni; ich habe ein 
Interesse daran, érdekem
ben van; Jemandes Inte
resse wahrnehmen, valaki 
érdekére go7idjáriak lenni, 
valaki érdekeit megóvni; 
gegen sein eigenes InteT 
resse handeln, saját érdeke 
ellen cselekedni; es liegt 
in seinem Interesse, ér-



Interesse declaratiou International Jacht

dekében áll  ̂ érdekében fek
szik.

Inter essedeclaratiori,«. (  szál
lításnál ) határidöbiztositás.

Interessen, kamat, kamatok.
Interessenaiisstand, h. ka- 

mathéitralék.
Interessenaii sstandcer tiíi- 

cat, k. bizonyitvciny a ka
mathátralékokról.

Interessengemeinschaft, n.
érdelek '"z össég.

Interessenkreis, h. ( vu.) ér
dekeltség.

Interessenrechnung, n. 1) 
kamatszámolás (m int mű
velet); zusammengesetzte 
Interessenrechnung, össze
tett kamatszámolás, kama
tok kamatainak számolása; 
2) kamatszámítás.

Interessenten , érdekeitek, 
érdekelt felek.

Interessiren, érdekelni ; bei 
etwas stark interessirt 
sein, nagyon érdekeltnek 
lenni valamiben : sich bei 
einem Unternehmen in
teressiren, részt venni va
lamely vállalatban.

Interessirt, érdekelt; érde
kelve ; (bei et-was) interes
sirt sein, érdekelve lenni 
(valamiben ).\

Interimistisch, ideiglenes; 
interimistischer Bücher
abschluss, próbamérleg, 
ideiglenes lezárás.

Interimsactie, n. ideiglenes 
részvény.

Interimsausgabe, n. ideigle
nes kiadás.

Interimsconto, h. ideiglenes 
számla.

Interimsempfang, li. ideig
lenes átvétel.

Interimsnote, n. ideiglenes 
jegy ; ideiglenes számla.

Interimspapier, k. ideiglenes 
papir (pl. részvényért fize
tett részletről szóló nyugta), 
ángoloknál: serip.

Interimsquittung, n. ideig
lenes nyugta.

Interimsschein, h. ideiglenes 
elismervény, kül. Ígérvény.

Interimswechsel, h. (v .) 
ideiglenes váltó.

International, nemzetközi, 
internationaler Postver
ein, általános postaegylet, 
ne nizetkö i i posta- egy lei.

Interner Verkehr, (vu .) he
ly i forgalom.

Interpelliren, figyelmeztetni, 
meginteni (az a ió s t ); kér
dést intézni.

Interpositionsprotest, h, köz- 
benjdrási óvás.

Interpretation, n. értelme
zés, magyaréizat.

Interusuriura, k. 1) időközi 
kamat; 2) kamatok ka
matja.

Intervallum, k. időköz.
Intervenient, k. közbenjáró ; 

( V.) névbecsülő.
Intervenirt, (v .) névbecsült; 

ein intervenirter Wechsel, 
né ebe csillés b öl elfoga dott 
váltó.

Intervention , n. közbenjá
rás ; (v , )  névbecsülés.

Interventionsklausel, n. köz
ben j  árási záradék.

Intestaterbe, h. törvényes 
örökös.

Intravillanum, k. beltelek, 
belsőség.

Intriguiren, áskálódni, ár- 
mánykodni.

Invalidencasse, n. nyugdíj
pénztár ; aggharezosok 
pénztára.

Invalidiren, érvényteleníteni.
Invaliditätsversicherung, n. 

rokkantak biztosítása.
Inventar, Inventarium, k. 

le ltá r; (haj.) felszerelés; 
das Schiff ist mit einem 
vollständigen Inventar 
versehen, a hajó tökélete
sen fe l van szerelve.

Inventarbuch, k. leltárkönyv.
Inventargegenstand, h. lel

tári tárgy.
Inventarisation, n. leltáro

zás.
Inventarisiren, leltárt készí

teni, leltározni.
Inventarisirung, n. leltáro

zás.
Inventar-Journal, k. leltár

napló.
Inventarrechnung, n. leltári 

számadás.
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Inventur, n. leltározás; In 
ventur machen, leltározni.

Inventurbuch , k. leltár
könyv.

Iventurpreis, h. leltári ár.
Inverkehrbringen, k. forga

lomba hozatal.
Investigation, n. nyomozás.
Investiren, beruházni.
Investition, n. beruhcizds.
Investitionsanlehen, k. be

ruházási kölcsön.
Ipecacuanha, ipekakuana 

(  hányta tó gyökér).
Irden. Irdenes Geschirr, 

cserép edény; irdene Waa- 
re, cserép áru.

Irisirendes Glas, szivái'vá- 
nyozó üveg.

Iristapete, n. szivárvány sző- 
nyeg (kill, bécsi készít- 
niény).

Iriswurzel, n. nősziromgyö
kér.

Irländisches Moos, irlandi 
moh, caragea moh.

Irregulärwechsel , h. (v . )  
szabályellenes váltó.

Irrelevant, számba nem ve
hető, jelentéktelen.

Irreparable, helyrehozhatat
lan,

Irrigateur, h. önklistély.
Irrtíium, h. tévedés; Irr- 

thum Vorbehalten (s. e. 
et o. =  salvo errore et 
omissione), tévedést és ki
hagy éist ide nem értve (le
velezési formula).

Isländisches Moos, izlandi 
moh.

Isopkraut, k. izsópfü.
Italienische Buchhaltung,, 

n. olasz köny vvezetés, olasz- 
könyvvitel.

J =  Jahr, év, esztendő; d. J. 
== dieses Jahres, 1. J. lau
fenden Jahres, jelen év
ben, folyó évben ( — f .é.  v. 
j .  é.).

Jabot, h. ingfodor.
Jacht,n, Jachtschiff, k. (h a j.) 

jacht, díszhajó, hajkora



Jacke Jährliche Junge

(könnyű vitorlás hajó) L 
Yacht.

Jacke, n. ujjas.
Jacquardkarte, n. jacquard- 

tábla (papiroshói v . papir- 
lemezhöL készült szelet a 
szövet mustrájának előállí
tására való átvert lyukak
kal).

Jacquardstuhl, h. Jacquard-
szövöszék.

Jagarazucker, h. jagaraczu- 
kor, pálma,czukor,

Jagdapparat, h. Jagdzeug, 
Jagdgeräthe, k. vadászesz
köz., cadászáru.

Jagdflinte, n. vadászpuska.
Jagdgarn, k. vadászháló.
Jagdhorn, k. vadászkürt.
Jagdtasche, n. vadásztáska.
Jahr, k. év, esztendő; Ihr 

Werthes vom lü-ten Ap
ril 1. J., /. évi apr. 10-én 
kelt becses levele; die Ge
schäfte gehen von Jahr 
zu Jahr schlechter, az üz
let évről évre rosszabbodik; 
voriges Jahr, tavaly.

Jahresabschluss, h. évi zár
lat.

J ahr es ausla gen ,évi köl tségek.
Jahresbericht, h. évi jelentés.
Jahresbilanz, n. évi mérleg.
Jahresdurchschnittspreis, h. 

évi átlagár.
Jahreserforderniss, k. évi 

szükséglet.
Jahresfrist, n, évi határidő; 

binnen Jahresfrist, egy 
év alatt.

Jahresgehalt, h. évi fizetés.
Jahresgebühr, n. évi illeték, 

évi járadék.
Jahresrente, n. évi járadék.
Jahresschluss, h. 1) év vége; 

2) évi zárlat.
Jahresschlussrechnung, n. 

évi zár számla.
Jahressteuer, n. évi adó.
Jahresverdienst, h. évi ke

reset.
Jahresvoranschlag , h. évi 

költség előirányzata, évi 
költségvetés.

Jahrgang, k. évfolyam ; zwei
ter Jahrgang einer Zeit
schrift, valamely folyóirat 
második évfolyama.

Kereskedelmi szótár. I.

Jährliche Einlage, évi betét.
Jahrmarkt, h. országos vá

sár, sokadalom.
Jahrmarktsgeschenk, k. vá

sárfia.
Jahrmarktswoche, n. vásár- 

hét, vásáros hét.
Jahrrechnung, n. évi száma

dás.
Jakonets, jaconet (finom si

ma szövetű gyapotáru).
Jalapaharz, k. jalapagyanta.
Jamaikapfeiíer, h. jamaika- 

bors, szegfűbors.
Jamaikarum, h. jamaika- 

rum.
Japanisches Papier, (kk .) 

japáni papir (kül. disz- 
köny vkiadásokra, használt 
nagyalakú erős papir).

Jasminöl, k. jázminolaj.
Jaspis, h. jáspis (féldrágakő).
Jatagan, török liand-

zsár.
Javakaffee, k. jávakávé.
Jauch, délnémet hold; Bajor

országban == 3407'27, Wür- 
tenbergben 4727'62, Svájcz- 
ban 3600, Tyrolban 40180 
méter.

Jasma, jázma ( keleti nők fe j
re való kendője).

Je. Die Versteigerung er
folgt in Losen von je 25 
Ballen, az cirverés 25 cso
magot tartalmazó részle
tekben történik; je 25Ballen 
bilden ein Los, 25— 25 
csomag tesz egy részletet; 
je nach dem Betrage sei
ner Vorschüsse, előlegei
nek összegei szerint.

Jede. Actien, jede von 50() 
Gulden, részvények, egyik- 
egyik 500 fo r in t; 500 fo 
rintos részvények.

Jermilik, 1) törökpénz == 20 
piaszter, aranyban vagy 
ezüstben; 2) 1 frt. 60 kr. 
értékű ezüst pénz.

Jesuitenmütze, n. súlyom, 
z iok .

Jet, je t (gagát fa j).
Jobber, h. kis börzejátékos; 

Jobber á la hausse, szök
kentő börzejátékos; Jobber 
á la baisse, csökkentő lö r- 
zejátékos.

177

Jobb erei, n. börzejáték; Job
berei treiben, börzén ( tőzs
dén) játszani, börzejátékot 
űzni.

Joch, k. 1) iga, já rom ; 2) 
hold; bécsi =  5755'43 □  m., 
magyar =  4316'57 □  m. 
(1200 négyszögöl).

Jodprasparat, k. jodkészít- 
mény.

Johannisbeere, n. ribiszke.
Johannisbrod, k. szentjános

kenyér.
Jouissance, n. kamatélvezet 

(fran czia érté kp ap ir  keres
kedésben).

Joujougold, k. játékarany 
(6 karátos).

Joujouv erkauf er, h. játék
szerárus.

Joujoux, csecsebecsék; játék
szer.

Journal, k, napló ; ins Jour
nal eintragen, naplózni.

Journalartikel, h. 1) naplói 
tétel; 2) hirlapi czikk.

Journalfolio, k. 7iaplólap, 
naplói ivlap.

Journalisiren, naplóba ú n i 
V. iktatni, naplózni.

Jouralisirung, n. naplózás.
Journalist, h. 1) (kv.) napló

vezető ; 2) hirlapiró.
Journalpost, n. naplótétel.
Journal-Eechnung, n. nap- 

l ószámvitel.
Juchart, k. juchart (bajor 

holdföld == 0‘34 hectar).
Juchten, h. Juchtenleder, k. 

bagaria, bagariabőr.
Jüdeln, k. Jüdelei, n.zsidós- 

kodás.
Jüdeln, zsidóskodni.
Judenapfel, h. zsidóalma.
Judengold , k. hamisfestő 

arany.
Judenleim, h. holt enyv.
Judenmaass-Spiegel,/i.míid- 

méretü tükör (vékony csi
szolatlan tükörüveg, rende
sen vagy czen-
timéter méretekkel).

Judenpech, k. aszfalt, hegyi- 
szurok.

Jmnel,jumel ( a legjobb egyip
tomi gyapot).

Junge Actien, új kibocsátású 
részvények.

12



Jnngferngold K ap Kalm nswnrzel

Jungferngold, k. {h.) szín- 
arany.

Jungfernhäring, Ji. szűz ke
ring.

Jungfernquecksilber, k. ter
méshigany.

Jungfernschwefel, h. termés
kén.

Jungmaas s, k. Frankfurt 
alM  környékén divatos bor
mérték =  á Schoppen =  
1’6 liter.

Junior. Herr Joseph Weiss 
junior, if j. Weiss József 
ú r ; Junior inspector (án- 
gol gyárakban)^ segédfelü- 
gyelö.

Jurisdiction, 7i. hatóság., kül. 
törvényhatóság.

Juristenrecht, k. szokásjog.
Juristische Person, n. jog i 

személy.
Jüslik, századrész, törökpénz 

=  török Ura : 9 fr t. 70 kr.
Justiíicationsschein, hl iga

zolvány.
Justificiren, helyesbíteni.
Justiren, mértéket igazítani.
Justirloch, h. hitelesítő lyuk 

( súly mértékeknél).
Justirwaage, v . s za b á ly ozó  

7nérleg.
Jüngst. Mein Jüngstes bestä

tigend, le g u tó b b  k e lt le v e 
le m e t m e g e rő s ítv e , le g u tó b 
b i levele7tiet 7negerős ítve .

Jute, n. juta, kalkuttai ken
der.

Jutegarn, k. ju ta fo n a l .
Jutegewebe, k. jutaszövet.
Juwel, h. Juwele, n. d7'ágakö.
Juwelengewicht, k. drágakő- 

súly (egysége E7i7’ópában 
csaknem mindenütt a ka
rát).

Juwelenhändler, Juwelier, 
h. ékszer á r  US.

Juxte, n .i l le s z té k ,  ju x t a .
Juxtenbuch , k. illeszték- 

köny v, juxtakönyv, szel
vénykönyv.

Az itt n e 7 J i  talált szók C alatt 
keresendők.

K a rovatozásban =  10; a

német könyvkei'eskedésben 
K == 50 márka; k =  1 
ma7'ka; K  betű jelenti a 
7nagyar périzeken Kö7'nv cz- 
bányát, továbbá a czime- 
zésnél =  königlich, kirá
ly i ; k. k. == kaiserlich 
und königlich, császári és 
királyi.

Kap. =  Kapital, töke.
Kar. =  Karat, ka7'át (g y é -  

7ná7 itm érték ) .
KB =  Körmöczbánya (osz- 

trák-7nagyar pénzeken,mi7it 
pénzverés helye).

K. J. =  künftigen Jahres,jö- 
vő évi, jövő évben.

Kg=Kilogram m , kilogramm.
K. Mts =  künftigen Monats, 

jövő havi, jövő hóban.
Km == Kilometer, kilométer.
Kr =  Kreuzer, k7'ajczár.
Krtlilr —  Kronenthaler =  

koronatallér.
K. S =  kurze Sicht, (v .), 

rövid látra.
Kaaken, hering bensejét ki

tisztítani.
Kabel, k. horgonykötél, kábel; 

das unterseeische Kabel, 
tengeralatti távirdasod- 
rony.

Kabeljau, h. tőkehal.
Kabellänge, n. kábelhossz, 

egy tengeid méitföld tized- 
része =  185 meter.

Kachel, 7i. csempe, kályha- 
cse7'ép.

Kachelofen, h. kályha, cse-
■ répkályha.
Kaffee, h. kávé; grossbohni- 

ger Kaííee, nagy szemű ká
vé ; kleinbohniger Kaffee, 
kisszemü kávé; ein Pass 
Cuba-Kaffee, egy hordó 
kubakávé; gebrannter
Kaffee, pörkölt kávé; ge
mahlener Kaffee, őrölt 
kávé.

Kaffeegeráth, h. kávés edény.
Kaffeehaus, k. kávéház.
Kaffeekanne, 71. kávés kanna.
Ca feem ihle, n. kávéda7'áló, 

kávéőrlő.
Kaffeeschale, n. kávés csésze, 

findzsa.
Kaffeeschank, h. kávémérés.
Kaffeesieder, h. kávés.
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Kaffeesurrogat, k. kávépótlék.
Kaffeetiegel, h. kávépergelő, 

kávépergelő lábas.
Kaffeetrommel, rí. kávéhen- 

ger.
Kaffeewirth, h. kávés.
Käfig, h. kalitka, íuadárka,- 

litka.
Kaftan, h. kaftán (hosszú 

köntös, kül. zsidók s moha- 
7uedánok öltözeti dai'abja).

Kahm, h. boi^virág.
Kahmig, borvirágos.
Kahun, 7'izs- és gabonasúly 

Keletindiában=1354' 7 kg.
Kaim, h. ladik, csónak, sajka.
Kai, k. rakpait, műpart, l. 

Qiiai.
Kaigeld, k. partvám.
Kainit, k. stassfurti hulladék- 

só (t7'ágyáúl).
Kaisergrün, császái'zöld (fes

tőanyag ).
Kajolitwaare, n. kajolit áru 

( czementöntvény á7'u).
Kakao, l. Cacao.
Kalander, h. 7iiangorló ( a 

posztókikészitéshez va ló
 ̂gép).

Kalb, k. borja.
Kalbfell, k. borjubör.
Kälber magén, h. te joltó.
Kalbleder, k. borjubör.
Kaleidoskop, k. széplátó, 

bűvcső.
Kalender, h. naptár, kalen

dárium.
Kalesche, n. hintó, cséza.
Kalfatern,f haj.) káti'ányozni, 

a hajót vízhatlanná tenni.
Kali, k. káli.
Kalinkasfell, k. nyestbőr.
Kaik, h. mész; gebrannter 

Kaik, égetett mész; gelösch
ter Kaik, oltott mész ; un
gelöschter Kaik, oltatlan 
7nész; carbolsaurer Kaik, 
carbolsavasmész; hydrau
lischer K alk, vízálló mész.

Kalkäscher, h. csávamész.
Kalkspath, h. mészpát.
Kalmük, kalmük ( hosszú szö- 

7’ü nemezszerü gyapjúszö
vet téli kabátoknak).

Kalmus, h. kálmusz, kálmusz- 
gyökér.

Kalmuswurzel, n. kalmusz- 
gyökér.



ICalpo Kandelzncker KLapitalsschein

^2b\po^kereskedelmisúly Szar
dínia szigetén =  422 kg.

ICamaschen, 71. kamásliy gom
boló hai'isnya.

Kambanghanclel volt a neve 
a hollandiak régi koidátolt 
kereskedelmi jogának Ja
pánnal.

Kameelliaar, k. teveször.
Kameelhaargarn, k. teveször- 

fonal.
Kamelwolle, n. ángomszöi'.
Kamera!, pénzügyig kincs

tári.
Kameralbeitrag, h. kamarai 

illeték,
Kamién, a lengyel mázsa ne

gyedrésze =  Í0 ’1375 kg.
Kamillenblume, n. szikfüvi- 

rág.
Kamillentliee, h. szikfüthea.
Kamin, h. kandalló.
Kaminaufsatz, h. kandalló- 

dísz , kandalló-diszitíuény.
Kamisol, k. mellényke, lájbli.
Kamm, h. 1) fésű; szölö- 

csutka ; 3) kulcstoll.
Kammer, n. kamara; Kam

mer für Handelssachen, 
kereskedehni kamara.

Kammertuch, k.pamutgyolcs.
Kammfett, k. lózsir.
Kammgarn, k. kártolyfonal.
Kammmacher waare, n. fésűs 

áru.
Kammrad, k. gerebenkerék.
Kammwolle, n. kártolt v. 

gyaratolt gyapjú.
Kampfzoll, h. küzdő vám.
Kampher, h. kámfor.
Kampherseife, n. kámfor- 

szappan,
Kamptulicon, k. kamptidi- 

kon (tábla- és takai'óanyag 
öi'ölt parafából, feloldott 
kaucsukkai vagy guttaper- 
csával vegy ítve).

Kanal, h. csatorna.
Ivanalfracht, n. csatoimate- 

her. [Jiajózás.
Kanalschihfahrt, n. csatorna-
Kanapee, k. pamlag.
Kanarienvogel, h. kanái'i, 

kanárimadár.
Kanaster, h. 1) kanaszter, 

java dohány; 2) kosár
( kiil. dohány számára) l. 
Canaster.

Kandelzucker, k. sárgaczu- 
kor, l. Candiszucker.

Kandy, keletindiai vámsúly; 
Bőmbayban rizsre97’95 kg., 
gabonára 162‘57, mint ke
reskedelmi súly 254 kg.

Kaneel, fahéj, l. Caneel.
Kanevas, h. kanavász, l. Ca- 

nevas.
Kaninchen, k. tengeri nyúl.
Kaninchenfell, k. tengeri 

nyúl hőre.
Kanne, n. kanna, kanta, ib-

7'ik.
Kannenkraut, h. súrlófü, 

kannamosó.
Kantar, kantár ( tőrök mázsa).
Kante, n. szegély csipke.
Kanthaken, h. forditóhoi'og 

( a csomagok inegforditá- 
sái'a ).

Kanzlei, n. iroda.
Kanzlei-Materialien, irodai 

anyagok.
Kanzleigeschäft, k. irodai 

ügylet ; irodai teendő.
Kanzleipapier, k. fogalmazó 

papír, irodai papír.
Kanzleipauschale, n. ii'oda- 

átalány.
Kanzleirequisit, k. ii'odai 

szer.
Kanzleistunde, n. hivatalos 

óra.
Kanzleiutensilien, ii'odai 

szerek.
Kaolin, k. kaolin, porczellán- 

föld.
Kapaun, h. kappan.
Kaper, n. kapor, kápri.
Kaper, h. 1) kalóz, marta- 

lócz; 2) kalózhajó, rabló
hajó.

Kaperbrief, h. kobzási enge
dély  ̂ kalózlevél.

Kaperei, n. kalózkodás.
Kaperschifí, k. kalózhajó.
Kapital, k. töke, tökepénz, 

pénzalap; baares Kapital, 
készpénz; müssiges od. 
todtes Kapital, holt v. he- 
verö töke ; werbendes Ka
pital, termelő töke; um
laufendes Kapital, f(yrgó 
töke; angelegtes Kapital, 
elhelyezett v. befektetett 
töke; Kapitalien herbei
rufen, tökét magához von-
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n i ; er weiss aus diesem 
Umstande Kapital zu 
schlagen, e körülményből 
tökét tud csinálni; Kapital 
und Interessen, töke ka
matostul.

Kapitalactie, n. tökei'észvény 
(pl. bank, biztosító intézet 
részvényei, ellentétben az 
ipairészvénynyel).

Kapitalanlage, n. tökeelhe- 
lyezés, töke elhelyezése; 
Kapitalanlage in Werth- 
papieren, töke elhelyezése 
értékpapirokban; dieser 
Cours entsprifhí einer 
Kapitalanlage zu fast 5*Vo, 
ez az álfolyam csaknem 
5'Vo-os töke - elhelyezésnek 
felel meg.

Kapitalantheü, h. tőke-rész; 
der Associé hat seinen 
Kapitalantheü zurückge
nommen, a társ részét a tö
kéből visszavette.

Kapitalassociation, n. töke- 
tái'sulás.

Kapitalbuch, k. tökekönyv.
Kapitalbuchhalten, k. töke

könyv elés.
Kapitalconto, h. tőkeszámla.
Kapitalfondconto, h. tőke

számla.
Kapitalien- und Eentenver- 

sicherungsanstalt, n, töke- 
és járadékbiztosító intézet.

Kapitalisiren , tőkésíteni; 
kapitalisirte Zinsen, tőké
sített kamat.

Kapitalist, h. tőkepénzes, tő
kés.

Kapitalmarkt, h. tökepiacz.
Kapitalmiethe, n. tökebérlet, 

tőkehitel.
Kapitalrente, n. tökejáradék.
Kapitalrentensteuer, n. tőke- 

kamatadó,
Kapitalsausgleichung, n. tö- 

kebeli kiegyenlítés.
Kapitalschuld, n. tőketarto

zás.
Kapitalsrate, n. tőkerészlet.
Kapitalsrückzahlung, n. tőké- 

visszafizetés.
Kapitalsschein, h. tőke-elis- 

mei'vény ( kereskedelmi tár
saságnál oly okirat, mely
ben a tái's résztőkéjéröl el-

12*



ismerő nyilatkozatot adnak 
ki, különösen a mérleg s 
leltár alapján).

Kapitalversiclierung, n. tőke- 
biztosítás.

Kapitalzinssteuer, n. tőke- 
kamatadó.

Kaplak, Kaplaken, k. (haj.) 
süvegpénz, kapitányi já ru 
lék ( a kialkudott vitelbéren 
felül a kapitánynak fizetett 
összeg, mintegy borra való, 
mely rendesen a vitelbér 
5— 6 l̂e-ának felel meg).

KapoJi, kapok (selyem pa
mutféle).

Kapores (zsidójargon), tönk- 
remenés, tönkrejutás.

Kappe, n. sapka, sipka, 
kucsma.

Kappenleinwand, n. boríték- 
vászon (vékony ritkás len
vászon, melyet posztó dara
bok betakarására használ
nak).

Kappenpfeffer, h. paprika.
Kappenschirm, h. sipkaer- 

nyő.
Kapper, n. kápri.
Kappgut, k. szabálytalan met

szetű drágakövek.
Kappzaum, h. kapiczán, orr- 

.fék.
Kapsel, n. 1) tok;  2' kupak, 

lőkupak, kapszli.
Kara, a török karát, drága

kövek mértéke = 0 ‘2 g. Az 
arany finomsága 24, az 
ezüsté 100 karával számit- 
tatik.

Karabine, n. Karabiner, h. 
karabély.

Karat, k. karát 1) drágakő- 
súly egysége 205—207 mg. 
Bécsben 206 08 mg. Lon
donban 205'3: 2) súlyegy
ség arany finomságának 
meghatározására.

Karavane, n. karaván ( utazó 
társaság keleten).

Karavanenbandel, h. kara
vánkereskedés.

Karavanserai, n. karaván
szer ál j ,  karavánfogadó.

Karavanenwaare, n. kara
vánáru.

Karbonetten, feketés korái
tok.

Kapitalversichernng

Karbunkel, h. kárbunkuíus, 
drágakő.

Kardätsche, n. 1) gyapju- 
gyarató, kárt; 2) lókefe.

Karde, Kardendistel, n. ta- 
kácsmác^onga.

Karfiol, h. kárfioJ.
Karfunkel, h. kárbunkuíus, 

drágakő.
Karg, fukar, fösvény; karge 

Ernte, szűk termés.
Kärglich, szegényes, sovány; 

das gestrige Geschäft war 
ziemlich kärglich, a teg
napi üzlet meglehetős so
vány volt.

Kariolpost, n. talyigaposta.
Karlsbader Salz, karlsbádi só.
Karpfen, h. ponty, potyka.
Karre, n. szénmérték Német- 

orszáqban, Szászországban 
=  5-2 hl.

Karren, h. targoncza.
Karte, n. 1) kártya, látogató

jegy ; 2) térkép; 3) (vu .) 
menetjegy.

Kartell, k. kartell, ( versenyt 
korlátozó) egyezmény.

Kartellvertrag, h. kartell- 
szerződés.

Kartiren, rovatolni.
Kartirung, (vu .) rovatolás.
Kartoffel , n. burgonya, 

krumpli.
Kartoffelfuselöl, k. kozmás 

olaj.
Kartoffelstärke, n. burgonya- 

keményítő.
Kartoffelzucker, h. burgonya- 

czukor.
Kaschemir, kázsmér (gyapjú

szövet).
Kaschmirshawls, h. kázsmér 

sál.
Käse, h. sajt, túró ; Liptauer 

Käse, liptói tú ró ; Brinsel- 
käse, brinza.

Käsehandel, h. Käsehand
lung, n. sajtkereskedés.

Käsehändler, h. sajtkereske- 
dő, sajtárus.

Käselab, k. tejoltó.
Käsewasser, k. savó.
Kasse, etc. l. Cassa, etc.
Kastanie, n. gesztenye.
Kasten, h. szekrény.
Kastenbeschlag, h. vas- vagy 

rézmunka szekrényre.

ISO

K arbunkel

Kataster, h. 1) kataszter, föld
adóbecslés ; 2) földadó-
könyv.

Katastraljoch, k. kataszteri 
h o ld ^ ieO O U  öl.

Katastralkarte, Katastral- 
mappe, n. kataszteri tér
kép.

Katastrophe, n. válság.
Kategorie, w. (adó), osztály

zat.
Kattun, h. kárton, (sima, vá- 

szonszerüen szőtt pamut
kelme).

Katzenauge, k. csillámkova,, 
csillámpát.

Katzenfell, k. macskabőr.
Katzengold, Katzensilber, k. 

csillámkő.
Kauf, h. vétel; der Kauf ist 

geschlossen, áll az alkUy 
az alku meg van kötve; 
wir geben Ihnen dieses 
noch bei dem Kauf, ezt 
még ráadásul adjuk Ön
nek ; Kauf in Auction, ár
verési vétel; Kauf in 
Bausch und Bogen, vétel 
egyremásra; Kauf auf Be
sicht, vétel megtekintésre ; 
Kauf á condition, föltéles 
vétel; Kauf nach Gewicht 
oder Masbss, vétel súly vagy 
mérték szerint; Kauf auf 
Credit, hitelre vétel; Kauf 
auf Lieferung, vétel szál
lításra ; Kauf auf Specu- 
lation, vétel nyerészkedés
re ; Kauf auf Zeit, hitel
re vétel; Kauf auf feste 
Rechnung, vétel bizonyos
ra ; Kauf in feste Hand, 
biztos elhelyezés; Kauf 
nach Probe, vétel minta 
szerint; Kauf zur Probe, 
vétel próbára ; effectiver 
Kauf, tényleges vétel, napi 
ügylet; Kauf loco, helyi 
vétel; einen guten Kauf 
machen, jó  vásárt tenni, 
jó l vásárolni; Kauf bricht 
Miethe, vétel bérletet bont..

Kaufabschluss, h. vásár, vé
telkötés.

Kaufbrief, h. vételi szerződés.
Kaufen, venni, vásárolni; 

Cochenille ist heute nicht 
unter 4 Frs. zu kaufen.

Kaufen



K äufer Kaufm anusgut Keram itplatte

Cochenille 7iia n é g y  fix á n k on  
alul n e m  kapható,

Iväufer, h. ve vő , v á s á i 'ló ; 
Käufer aus erster Hand, 
v e v ő  e lső k é z b ő l ; der Arti
kel ist ohne Käufer, en nek  
a c z ik k n e k  n in c s  ve vő je ,

Kauffahrer, h, 1) kei'esked ö- 
h a jó , k a lm á rh a jó ; 2) keres
ked őha jós .

Kauffahrteischiff, k, k a lm á r -  
h a jó .

Kaufgegenstand, h. v é te l tá r 
g y a .

Kaufgeld, k. v é te lá r .
Kaufgescliäit, k . v é te l i  ü g y 

le t .
Ka^fgut, k. á ru e z ik k , á ru .
Kaufhalle, n . á ru cs a rn o k .
Kaufhaus, k. á ru ló h e ly ,  á r u 

ház .
Kaufladen, h , h o lt, k a lm á r 

h o lt.
Kaufleute, k eresked ők .
Käuflich, v á s á ro lh a tó  ;  1 äuf- 

lich an sich bringen, m eg 
v á s á ro ln i,  m e g v e n n i; käuf
lich überlassen, e la d n i.

Kaufliebhaber , h. v e v ő ;  
Kafíee findet immer seine 
Kaufliebhaber, a k á vén a k  
m in d ig  a k a d  v e v ő je .

Kauflust, n , vásá^ 'lás i kedv, 
vevő  szándék .

Kauflustig. Die Speculation 
ist kauflustig, az ü z é rk e 
dés v e v ő  s z á n d é k o t m u ta t.

Kaufmann, h . kereskedő, k a l
m á r .

Kaufmännisch, k e re s k e d ő i;  
kaufmännischer Aus
druck, k e resk ed ő i v . keres
k e d e lm i k i fe je z é s ;  kauf
männische Buchhaltung, 
k e re s k e d e lm i k ö n y v v i t e l ; 
kaufmännische Laufbahn, 
k e re sk e d ő i p á ly a ;  die Ge
schäfte kaufmännisch be
treiben, a z  ü z le te t  keres
k e d ő i m ód on  f o l y t a t n i ; 
das ist nicht kaufmän
nisch, ez nem  i l l i k  keres 
ked őhöz , ez n e m  k ere sk e d ő i 
te m p ó .

Kaufmannseigenschaft , n . 
k e re s k e d ö i tu la jd o n s á g .

Ka,iifniannsgilde, n . kereske
d ők  te s tü le té .

Kaufmannsgut, k. kereske
delmi ám, kereskedelmi 
czikk, áruezikk.

Kaufmannschaft, n. kei'eske- 
dőség; die Kaufmann
schaft einer Stadt, egy 
város kereskedősége v. ke
reskedő testületé.

Kaufmannskorporation, n. 
kereskedelmi testület.

Kaufmannspreis, h. kereske
delmi ár.

Kaufmannslehrling, h. ke
reskedő-inas.

Kaufmannswerth, h. keres
kedelmi érték.

Kauf Offerte, vételi ajánlatok.
Kaufpreis, h. vételár.
Kaufsanerbieten , k. vétel

ajánlat.
Kaufschein, h. vételhizonyit- 

vány.
Kauf Schilling, h. vételár.
Kaufsumme, n. vételárösz- 

szeg, vételösszeg.
Kauf und Verkauf, h. adás- 

vevés.
Kaufvertrag, h. vételi szei'- 

ződés, adásvevési szerződés.
Kaufwerth, h. vételérték.
Kaufzettel, h. alkulevél, al

kukötés.
Kauri, kauri. kagylópénz.
Kauri-Mnschel, h. kauri- 

kagyló (keleten váltópénz).
Kautabak, h. bagó-dohány.
Kautschuk, k. kaucsuk.
Kautschukplatte, n. kaucsuk- 

lap, kaucsuk-lemez.
Kautschukrohr, k. kaucsuk- 

cső.
Kaviar, k. kaviár, halikra 

(főkép sózott vizatok-ikra).
Keel, ángol szénmérték= 2 1 '2  

tonna =  21,5á0 kg.
K ege l,/i. 1) teke; 2) sarok

vas.
Kehlheimer Platte, n. kehl- 

heimi lemez, kehlheimi 
tábla.

Kehlhobel, h. völgyelőgyalu.
Kehlleiste, n. horonylécz.
Kehrhaken, h. forditó horog, 

fordító csáklya. .
Kehrseite, n. visszája v. fo 

nákja valaminek.
Keilhaue, n. csákány.
Kelch, h. kehely, seiieg.
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Kelle, n . v a k o ló  k a n á l,  f a l -  
csapó .

Keller, h. pmeze.
Kellergeschoss, k. p in c z e s o r .
Kellerratte, w. a fo g y a s z tá s i  

a d ó h iv a ta ln o k  g ú n y n e v e , 
s z ó s z e r in t : p in c z e p a tk á n y ,

Keller - Wechsel, h . k ö ltö t t  
v á lt ó  ( pincze v á ltó  ) .

Kelp, k , ke lp , om bo lysó .
Ken, japáni i'őf =  1'909 m.
Kenner, h . é r tő , sza k értő , 

7nüé7'tő; er ist Kenner die
ses Artikels, sz a k é rtő  e 
cz ik k b en .

Kenntniss, n. 1) tu d o 
m á s ; es ist zu meiner 
Kenntniss gelangt, tu d o -  
7náso7iira ju t o t t ,  h o g y . . . ;  
Jemanden von etwas in 
Kenntniss setzen, tud td7 'a

I V. tu d tu l  a d n i v a la k in e k
I v a la m it ,  tu d ó s íta n i v . é r te 

s íte n i v a la k it  v a la m ir ő l  ;  
etwas zur Kenntniss neh
men od. von etwas Kennt
niss nehmen, tu d o m á s u l 
v e n n i  v a la m i t ;  halten Sie 
mich von den Preisverän
derungen in Kenntniss, 
é7 'tesitsen fo ly to n o s a n  a z  
á 7 'ingad ozások7 'ó l;  Kennt
niss haben von etwas, tu 
dom ássa l b í r n i  va la m Í7 'ő l, 
v a la m ir ő l  é7 'tesitve l e n n i ; 
zur allgemeinen Kennt
niss bringen, k ö z h ír r é  te n 
n i ,  közzé te n n i,  k ö z tu d o 
m á s ra  j u t t a t n i ; 2) is m e 
r e t ;  commerzielle Kennt
nisse, kei'esked e lm i is m e re 
tek  ;  er hat Kenntnisse 
im Waarenfache, j á r ta s 
sá ga  v a n  az á ru is m é b e n .

Kenntnissnahme, n . tu d o m á 
s u l v é t e l ;  dies zu Ihrer 
gefälligen Kenntnissnah
me, e n n y i t  sz íves tu d o m á s 
v é te l v é g e tt .

Kennzeichen, k. is m e r te tő  
je l.

Kentem, ( h a j . )  h ir te le n  f e l 
f o r d u ln i  ;  fe lb o r íta 7 ii .

Kentings, k e n tin g s  (s z i lé z ia i  
v é k o n y  fá ty o ls z e rü  v á 
s z o n ).

Keramitplatte, 7i. k e ra m it -  
la p .



K erbe K inderm ebl Klasse

Kerbe, n. rovás.
Kerbel, h. baraboly.
Kerbholz, k. rovás; er hat 

viel auf seinem Kerbholze, 
mär sok van a rovásán.

Kerbmaschine, n. rovátkoló 
gép, fodrozógép.

Kermes, h. kermeszrovar.
Kermesbeere, n. alkermes- 

bogyó.
Kernholz, k. bélfa.
Kernleder, k. bor java, hát’ 

bőr.
Kersej,félposztószerüdanell.
Kerze, n. gyertya.
Kerzenformen, gyertyaöntő 

minták.
Kessel, h. üst, kazán.
Kesselprobe, n. kazánpróba.
Kesselsteuer, n. kazánadó.
Kesser, h. ( török pénz mintegy 

45 forin t), erszény.
Kette, n. 1) láncz; 2) mejjék, 

mellékfonal ( szövetben).
Kettenschifffahrt, n. láncz- 

hajózás.
Kettensatz, h. lánczszabály.
Kettenseide, n. mejjék-se’ 

lyem.
Kicher, n. csicseri borsó,
Kidfell, k. gödölyebőr.
Kiefer, n. lúczfenyő.
Kiefernadelöl, k. fenyőtüle- 

vél-olaj.
Kiel, h. l)tollcső, tollszár; 2) 

(ha j.) hajótő, tögerenda.
Kienöl, k. terpentinolaj.
Kienruss, h. fenyőkorom, 

korom, bécsi korom.
Kiepe, a kereskedelemben 80 

darab szárit ott hal.
Kiesel, h. kovakő.
Kila, gabnamérték Magyar- 

országon 93’78 liter, Szla
vóniában 218’75 liter.

Kilderkin, ángol sörmérték 
=  81’78 liter.

Kilo, kilo =  1000 gramm, 
Romániában gabnamérték, 
Galaczon — 435 liter, Brai- 
lában — 290 liter.

Kilogram m , kilogramm =  
LOOO gramm.

K ilo lite r, kilóliter =  1000 
liter.

Kilometer, kilométer == ezer 
méter.

Kimmhobel, h. csingyalu.

Kindermehl, k. gyermekliszt. 
Kinderspiel, k. csecsebecse 

(  árukról).
Kinderspielwaare, n. gyer

mekjátékszer.
Kinnkette, n. álladzó. 
Kinogummi, k. kinogummi, 

gambia gummi.
Kippen, k. (der Waage), bil- 

lenés (a  mérlegnél). 
Kipper, h. pénznyirbáló. 
Kipperei, n. pénznyirbálás, l. 

Wipper.
Kippgeld , K ippergeld, k. 

Kippermünze, n. nyirbált 
pénzdarab.

Kippkarren, h. buktató, bil
lenő targoncza, buktató ta
liga. [sár, búcsú.

Kirchtagsmarkt, h. bucsuvá- 
Kirpuk, bárány bőrfaj. 
Kirschbaumhoiz, k. cseresz

nyefa.
Kirschbranntwein, h. , cse- 

resz nyep áli nka.
Kirsche, n. cseresznye.

\ Kirschenwasser, k. cseresz-

S  álinka.
lorbeerblatt, k. boros

tyánmeggy levél, 
Kirschlorbeeröl, k. boros

tyánolaj.
Kirschlorbeerwasser, k. bo- 

rostyán-meggyviz.
Kissen, k. vánkos, párna. 
Kiste, n. láda ; kleine Kiste, 

doboz.
Kisz, [ török pénz mintegy 45 

forint), erszény.
Kitt, h. ragasz, tapasztó. 
Kittel, h. szoknya; zubbony. 
Kittelzwilch, h. csinvat. 
Kittsubstanz , n. tapasztó 

anyag.
Kitze, n. gödölye.
Kladde, n. (kv .) első feljegy

zési könyv.
Klafter, h. öl.
Klagbar, panaszos; klagbar 

werden gegen Jemanden, 
valaki ellen keresetet indí
tani; klagbare Forderung, 
beperelhető követelés. 

Klage, n. 1) panasz; kereset; 
Klage führen , panaszt 
tenni; Klage erheben, ke
resetet indítani ; von einer 
Klage ab stehen, keresettől
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eUíllani, keresetet vissza
vonni ; 2 ) vád; Klage er
heben, bevádolni; 3) kere
setlevél ; vádlevél.

Klageführung, n. keresetin
dítás, beperlés.

Klagen, beperelni, bepana
szolni, panaszt tenni; kla
gende Partei, kereső fél.

Kläger, h. panaszló. kereső- 
f é l ; felperes.

Klagerecht, k. kereseti jog,, 
panaszemelési jog.

Klägerisch. Der klägerische 
Anwalt, vádló ügyvéd, fe l
peres ügyvéde.

Klägerischerseits, felperes 
részéről.

Klageschrift, n. keresetlevéL
Klagskosten, perköltségek.
Klag Verjährung , n. kereset 

elévülése, panaszelévülés.
Klammer, n. kapocs, kapocs

vas. kapocsfa.
Klang. Eine Firma von gu

tem Klange, jó  nevű czég ; 
jó  hirü czég; einen guten 
Klang haben, JO hírben ál
lam.

Klappen [ a. m. passen), meg
egyezni; die Eechnungen 
klappen nicht, a számadá
sok nem vágnak össze.

Klappmütze, n. füles sapka.
Klappstiefel, h. karimás csiz

ma.
Klapptisch, h. szárnyas asz

tal.
Klar, tiszta, világos; ins Kla

re kommen, tisztába jön 
ni ; im Klaren sein, tisz
tában lenn i; ins Klare set
zen od. bringen, tisztázni^ 
tisztába hozni; klar stel
len, kideríteni; klar ma
chen, (ha j.) kárt bejelen
teni.

Klären (sich), tisztulni; der 
W ein klärt sich, tisztul a 
bor.

Klariren, Klarirucg, etc. Z». 
Clariren, stb.

Klarstellung, n. kidei'ítés.
Klasse, n. osztály; arbeiten

de Klasse, munkás osztály; 
Wechsel erster Klasse, el
ső rendű váltó; es giebt 
mehrere Klassen von Lo-
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sen, a sorsjegyeknek több 
fajtája van; der Eilzug 
hat keine dritte Klasse, a 
gyorsvonaton nincs harma
dik osztály.

Klassengüter, osztály áruk.
Klassenlotterie , n.' osztály

sorsjáték.
Klassenmässig (  bélyegnél), 

fokozat szerinti; fokozat 
szerint.

Klassensteuer, n. osztályadó.
Klassification der Waare, 

áruosztályozás.
Klassificationssystem , k. 

(bizt.) osztályozási rend- 
, szer.

Klassificirt, osztály zo tt; die 
classificirte Einkommen
steuer, osztályzott jövedel
mi adó.

Klatsche, n. légy csapó.
Klatschrosenbíatter, pipacs

levelek (gyógyszeráru ).
Klaue, n. körömvas, körmös 

fogó.
Klauenfett, Klauenöl, k. kö- 

rÖ7nzsir, csontzsir.
Klauer, h. lőre.
Klausel, n. kikötés ; záradék.
Klavier, h. zongora l. Cla- 

vier.
Klavierauszug, h. zongora- 

kivonat.
Klaviernote, n. zongorakóta, 

zongorahangjegy.
Kleanka, n. enyves vászon.
Klebeiv/i. 1) síkor (lisztnél); 

2 ) ragasz.
Klebwachs, k. ragasztó viasz.
Klee, h. lóher, lóhere.
Kleeheu, k. lóher széna.
Kleesalz, k. sóskasó.
Kleesamen, h. Kleesaat, n. 

lóheremag.
Kleid, k. ruha.
Kleiderbürste, n. ruhakefe.
Kleiderdepot, k. ruhatár.
Kleiderhandel, h. Kleider

handlung, n. ruhakereske
dés. [reskedö.

Kleiderhändler, h. ruhalie-
Kleidermarkt, h. ruhavásár, 

ruhapiacz.
Kleidermode, n. ruhadivat.
Kleiderschrank, h. ruhaszek

rény. (tartó.
Kleiderstock, h. fogas, ruha-

Kleidertrödler, h. zsibánis, 
ócska ruhákkal kereskedő.

Kleidung, n. ruházat.
Kleidungstück, k.ruhadaráb.
Kleie, n. korpa.
Kleienbrod, k. korpakenyér, 

derczekenyér.
Klein, api'ó ; im Kleinen ver

kaufen, kicsiben árulni ; 
kleines Geld, apró pénz; 
Kente vom kleinsten Be
trage. legkisebb mennyi
ségű járadék.

Kleinbetrieb, h. kis forga
lom, kis üzem.

Kleinformat, k. (kk.) kisrét.
Kleingeld, k. aprópénz, vál

tópénz.
Kleingewerbe, k. kisipar.
Kleinhandel, h.kiskereskedés.
Kleinhändler, Kleinkauf

mann, h. aprószeres, kis
kereskedő.

Kleinholz, k. aprófa.
Kleinhundert, kis száz (e l

lentétben a nagy százzal 
Grosshundert =  120).

Kleinigkeit, n. csekélység; 
artige Kleinigkeiten, cse
csebecsék ; wir würden lie
ber eine Kleinigkeit mehr 
bezahlen, valami kevéssel 
szívesen fizetnénk többet; 
sich mit Kleinigkeiten ab
geben, pepecselni.

Kleinkaufmann, h. kiskeres
kedő.

Kleinkohle, n. apró szén.
Kleinmeister, h. kis iparos.
Kleinod, k. kincs; drágaság; 

ékszer.
Kleinschmieds waare, n. la

ka toséiru.
Kleintausend, kis ezer, ren

des ezer, ellentétben a nagy 
ezerrel (Grosstausend =  
1200).

Kleintraíik, n. kistraßk, kis- 
tőzs.

Kleinverkauf, h. kiskereske
dés, aprószer esség.

Kleister, h. csiriz.
Klempnerarbeit, n. bádogos

munka.
Klettenwurzel, n. bojtorján

gyökér.
Kletzenbrod, k. gyümölcs

kenyér.
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Klicker, h. márvány golyóbis.
Kiinge,Ti. í) penge, kardvas; 

2) szecskavágó, sarló.
Klingel, n. csengettyű.
Klingend, pengő; er bezahlt 

in klingender Münze, pen
gő pénzben fizet.

Klinke, n. kilincs.
Klinker, k. Klinkerstein, h. 

klinker, csempe, ( vízálló 
tégla ).

Klink schloss, h. csapózár.
Klipperschuld, n. aprócseprő 

adósság, csip-csup adósság.
Klipperwerk, k. Klippkram, 

h. zsibáru.
Klippfisch, k. tőkehal (szá

rítva).
Klippkanne, n. fedeles fa 

kanna.
Klippkrämer, h. zsibárus.
Klitterbuch, k. (kv.) előjegy

zési könyv.
Klitterschuld, n. aprccsep- 

rö adósság, l. Klippeiv 
schuld.

Kloben , h. sikoltyú ; füles 
szeg, kampós szeg.

Klubs, (ha j.) kölcsönös kár- 
biztositó intézetek.

Klimkerwolle , n. fürtös 
gyapjú.

Knackwurst, n. füstölt kol
bász.

Knallbonbons, durranó czuk- 
rocskák.

Knäller, h. kapadohány.
Knallgold, h. durranó arany.
Knallpr^parate, durranó ké

szítmények.
Knallsilber, k. durranó ezüst.
Knapp, szűk, szűkös; Geld 

ist knapp, pénz szűkén van, 
pénz szűkében van.

Knappheit. Knappheit des 
Geldes, pénz szűke.

Knaster, h. javadohány.
Knauser, h. fukar, fösvény.
Knauserig, fukar, fösvény, 

zsugori.
Kneif, h. bicska, bicsak.
Kneipeisen, k. csipővas.
Kneipzange, n. csipőfogó.
Knicker, h. fukar, fösvény, 

zsugori.
Knickerig, fukar.
Knickern, czigánykodni, zsu- 

goriskodni, fillérkedni.
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Knie, (kv.) könyökvonal.
Kniestück, k. könyökrész 

(vasból); (eines Kohres) 
könyök csö.

Knistergold, k.sistergő arany, 
sárga sik.

Knoblauch, h. fokhagyma.
Knochen, h. csont.
Knochenasche, n. csont- 

hamu.
Knochenwaare, n. csontáru.
Knopf, h. gomb; stählerner 

Knopf, aczélgomh ; bleier
ner Knopf, ólomgomh, 
pityke.

Knopfmacherwaare, n. gomb
kötő áru.

Knoppern, guhacs.
Knoten, h. (ha j.) csomó, ten

geri mérföld == 1‘855 km.
Knöterich, h. csibehúr.
Kobalt, h. kobalt.
Kobaltblau, kobaltkék.
Kobang, japáni aranypénz 

=  n -75frt.
Kober, h. garabó, kosár.
Kochgeschirr, k. főzőedény.
Kochlöffel, h. főzőkanál.
Kochsalz, k. konyhasó.
Kockelskorn, k. kokkolamag.
Kofent, h. ficzkó, ficzkó ser.
Koffer, h. bőrláda.
Koffermacher, h. börládamü- 

ves, bőrládás.
KoM, h. káposzta.
Kohle, n. szén.
Kohleneigner, h. szénbánya

tulajdonos.
Kohlengrube, n. szénbánya.
Kohlenhändler, h. szénárus.
Kohlenkasten, h. szénkas 

(43 kiló szén).
Kohlenmesser, h. szénmérő.
Kohlensäure, n. szénsav.
Kohlenziegel, h. széntégla, l. 

Briquette.
Kóla, sulymérték Aleppoban 

=  66V2 kg.
Kolatschen, kalács.
Kolbe, n. 1) kukoriczacső; 

2 ) dugattyú.
Kolben, h. dugattyú.
Kollectiv, etc. l. Collectiv.
Kollectivsendung, n. együt

tes küldemény.
Kölnische Marke, n. kölni 

márka.
Kölnisches Wasser, otkolon

(eau de Cologne), kölni 
víz.

Kolonie, etc. l. Colonie, stb.
Koloquinten , keserugorkák 

( féregpusztító anyag).
Kolter, h. csoroszlya, szántó 

vas,
Kommaudite, 7 1. fióktelep.
Kommanditeinlage, n. kül

tag betétele.
Kommanditgesellschaft , n. 

betéti társaséig, l. Com- 
m and itge Seilschaft.

Kommanditkapital, k. betéti 
tőke.

Kommanditist, h. kültag.
Kommen, jő n i ; es kommt 

mir noch ein Saldo von 
10 Gulden, még 10 forint 
fizetés já r  nekem; von die
ser Einfuhr kommen 46'Vo 
auf die französische Flag
ge, e behozatalból 46 Vo ju t 
a franczia hajókra; der 
Meter kommt mir selbst 
auf 10 Gulden zu stehen, 
ennek méterje magamnak 
is 10 forintba van v. ke iü l; 
wohlfeiler zu stehen kom
men, kevesebbe kerülni; 
wieder zu seinem Gelde 
kommen; ismét pénzéhez 
ju tn i ; wir sind um unser 
Geld gekommen, pénzünk 
odaveszett; zu Schaden 
kommen, zu kurz kom
men, kárt vallani, veszte
séget szenvedni; damit 
wirst du nicht weit kom
men, ezzel nem mégy sok
ra, azzal nem sokat érsz; 
Waaren kommen lassen, 
árúkat hozatni; aus dem 
Gebrauche kommen, di
vatból kimenni ; in Verfall 
kommen, hanyatlani, csök
kenni; es kommt dabei 
nichts heraus, nincs sem
mi láttatja, abbéd semmi 
haszon sincs; wohlfeil zu 
zu Etwas kommen, olcsón 
ju tn i valamihez ; aus den 
Schulden kommen, kiver- 
gödni az adósságból.

Kommend. Der komniende 
Monat, a jövő hó.

Kommis, h. segéd.
Kommisbrod, k. prófunt.
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Komission, n. etc. l. Com
mission, etc.

Kommittent, h. megbízó.
Königlicher Notar, h. köz

jegyző.
Königsholz, k. királyfa, fika- 

tinfa.
Königskerze, n. ökörfarkkóró 

(gyógyszeráru ).
Königskraut, k. bazsalikom, 

bojtorfü.
Königswasser, k. választóvíz.
Konkurrenzbetrieb, h. ver

senyüzem.
Konkurrenzgeschäft, k. ver- 

senyüzlet.
Konkurrirendes Verschul

den, cs vétkességi szál
lító s feladóé egyaránt).

Können, lehetni ; so gut ich 
kann, a hogy tőlem telik, 
a mint birom; ich freue 
mich ausserordentlich Ih 
nen schreiben zu können, 
dass . . . ,  rendkívül örülök, 
hogy Önnek megírhatom, 
hogy .. . ;  es kann sein, 
meglehet, lehetséges; ich 
kann nichts dafür, nem 
tehetek róla.

Konpensation, n. beszámítás.
Konterbande, l. Contre- 

bande.
Konto, k. etc. l. Conto, stb.
Köp (= f e j ) ,  kis gabonamér

ték Hollandiában == 1 liter.
Kopal, kopal (gyantanem).
Kopek, kopek, orosz pénz, az 

ezüst rubel századrésze.
Kopekenkupfer, h. kopéka- 

réz.
Köper, h. fonalgó (keresztbe- 

szőtt kelme).
Kopf, h. (kv .), fe j, számlafö; 

Brief mit Kopf, névbelye- 
ges levél.

Kopfantheil, h. fejenkénti 
részlet.

Kopfbogen, h.fejiv.
Kopfnagel, h. fejes szeg.
Kopfputz, h. fijdísz.
Kopfsteuer, n. fejadó.
Korai, Koralle, n. korái.
Korb, h. kosár.
Korbfeige, n. kosaras füge.
Korbflasclie, n. fonott pa- 

laczk.
Korbflechter, h. kosárfonó.
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Korbiiecliterwaare, n . k os á r- 
k ö tő  á r u ,  f o n o t t  á ru .

Korbmaclier, h. k os á rfo n ó .
Ko rb pfennig, h . k osá rp  én z 

(k is e b b  b e v á s á r lá s o k n á l tö r 
tén  ö  s ik k a sztá s ) .

Korbweide, 7i. k o s á if í íz .
Korinthe, n . m azsola , a p ró -  

szőlő .
Kork, h. Korkliolz, k. p a ra fa .
Korkstöpsel, h. p a ra fa d u g ó .
Ivorkwaare, 7i. parafaáru.
Korkzieher, li .  d u g ó h ú zó .
Körű, k. 1) mag, szem ; 2] 

7'ozs, gabona, é l e t ;  glattes 
Korn, hartes Korn, búza, 
rozs, árpa ; weiches Korn, 
rauhes Korn, zab; wäl- 
sches Korn, türkisches 
Korn, kukoricza.

Korn, h. sz i7 m d y  (a z  é rc z -  
pé7iz t is z ta  ben ső  é r té k e ) .

Kornbrand, k. üszög .
Kornbranntwein, k. roz,spá- 

U n k a , g a b n a p á U n k a .
Kornelle, n . Kornelkirsche, 

n. som.
Kornfege, n . g a b on a ros ta .
Kornfrucht, n. g a b n a , g a 

bona .
Korngrube, n. verem.
Kornhandel, h . Kornhand- 

lung, n . gabnakereskedés.
Kornhändler, l i .  gabo7 iake- 

resk ed ő .
Kornhaus, k. 7 iiag tá r, g a b o -  

7iás.
Kornspeculant, h . g a b o n a -  

kereskedő.
Kornspeicher, h. h o m b á r, 

éle tes ház.
Kornstreicher, k . csa p ó fa .
Kornwaage, n . gab7 ia7 )iérleg .
Ivornwucherer, h. gab7iauzso- 

rás.
Kornwürmig, zsizsikes.
Kornzins, h . g a b on a b é r .
Körpermaass, k. k öb m érték .
Körperschaft, n . te s tü le t.
Korsar, h . ( h a j . )  ka lóz , m a r -  

ta ló c z , te n g e r i  7'abló.
Kor und, h . k o ru n d  (d r á 

g a k ő ) .
K o rz e c ,  k o rz a c , le n g y e l véka  

(1 2 8  l i t e r ) .
Koscher, kóser, tis z ta  (7nózes- 

h itü e k  sze rta rtá s a  sze i'Í7 it).
Kost, 71. ta rtá s  ; Papiere in

Kost geben, é r té k p a p iro k a t  
le té tb e  t e n n i  (k ö lc s ö n é r t ) .

Kostbar, becses, d rá g a , é r té 
kes.

Kostbarkeiten, ékszerek , d r á 
g a s á g o k .

Kosten, v a la m ib e  k e r ü ln i,  
é r n i ;  diese Waaren ko
sten mich weit mehr, ezek  
az á ru k  n ek em  sokka l tö b b en  
v a n n a k ;  es mag kosten, 
was es will, b á rm e ly  á ro n ,  
k e r ü ljö n  b á rm ib e .

Kosten (s z á m a d á s n á l) ,  k ö l t 
ség, k ia d á s  ; nicht auf sei
ne Kosten kommen, be 
ne7n kap7 ii a n 7 iy it, a m e n y 
n y ib e  k e rü lt ,  k ia d á s a it be 
nem  k a p n i ; wohlfeiler 
Preis auf Kosten der Qua
lität, o lcsó  á r  a  7 iiinőség  
7’o v á s á ra ; Jemandem Ko
sten machen, v a la k in e k  
k ö ltség e t o k o z n i.

Kostenanschlag, h. k ö lts é g -  
v e té s ;  becslés.

Kostenaufrechnung, n. költ
ségfel szá7nitás.

Kostenaufwand, h. k ö lte k e 
zés.

Kostenberechnung, 71. k ö l t 
ségvetés ;  k ö lts é g k im u ta tá s .

Kostenbetrag, h. k ia d á s i ösz- 
szeg.

Kostender Preis, h. beszer
zés i á r ; ich verkaufe die
sen Artikel jetzt zum ko
stenden Preise, ezt a  c z ik -  
k et m os t beszerzési á r o n  
a d om  e l.

Kostenersatz, h. k ö ltség  m e g 
té r íté s e , k ö lts é g té r i tés.

Kostenersparniss, 71. költség 
megtakarítása.

Kostenfrei, d íjm e n te s ; d í j -  
m e7itesen, in g y e n .

Kostenpauschale, k. k ö lts ég - 
átalány.

Kostenpreis, h. beszerzési á r ,  
v é t e lá r ; der Kostenpreis 
würde dabei nicht heraus
kommen, a v é te lá r  se7n k e 
r ü ln e  k i  b e lő le  ; zum Ko
stenpreise, e lő á llí tá s i á ro n ,  
beszerzési á r o n ; unter dem 
Kostenpreis zuiückgehen, 
a beszerzési á ro n  a lu l  csö k 
k e n n i.
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Kostenrepartition, n. költség 
kivetése.

Kostenrejmrtitions Schlüssel 
h. k ö lts ég k ive tés  k u lcsa .

Kostentragung, n. költségvi- 
S' lés.

Kostenübermaass, k. k ö l t 
ség töb b le t.

Kostenübersclilag, h. árterv, 
költségvetés.

Kostenvoranschlag, h. költ
ségvetés-előirányzat.

Kostgeber, h. (b r.) tartásba 
adó, elzálogosító.

Kostgeld, k. (b r.) 1) zálog
díj ; 2) tartáspé7iz.

Kostgeschäft, h. (b r.) halasz
tási ügylet.

Kostnelimer, h. (b r.) tartás
ba verő, zálogba vevő.

Kostspielig, költséges.
Kostzins, h. tartáskamat.
Kotirung, 71. ( br.) (árfolyam)  

jegyzés, l. Gőte.
Kotze, n. pokrócz.
Krabbe, 71. ollótlan rák, ten

geri rák.
Krach, (br.) krach, ropp.
Kraft, 1) erő; das übersteigt 

meine Kräfte, ez felül- 
7műja erőmet v. tehetsége- 
7uet; ich werde alles thun, 
was in meinen Kräften 
steht, megteszek 7nindent, 
mi tőlem te lik ; über seine 
Kräfte gehen, erején túl 
7nen7ii, erején fe lü l vállal
kozni ; er hat alle seine 
Kräfte aufgeboteii , midi
den erejét megfeszítette; 
Jemanden nach seinen 
besten Kräften bedienen, 
valakit lehető legjobban 
kiszolgábii ; 2 } érvény, ha
tály ; in Kraft beste
hend, érvényes; ausser 
Kraft setzen, érvénytelení- 
te i i i , hatályon kívül he
lyezni ; in Kraft bestehen, 
érvényhcM lenni, érvényes- 
7iek hrnni, fennállani; in 
Kraft treten, életbe lépni, 
hatályba lépni.

Kraft. Kraft meines Ver
sprechens, Ígéretem sze- 
7'int; Kraft meines Am
tes, hivatalomnál fogva.

Kraftaufwand, h. erőfeszítés.



K raftloserk lärnng Kratze Km ium holz

Kraftloserklärung , n. ér
vénytelenítés.

Kraftmehl, k. keményitöliszt, 
lisztldng (a liszt legfiiio- 
mahhja).

Krähenauge, k. ehvész.
Krahn, h. daru  ̂ gém ( emelő

gép).
Krahngebühr, n. Krahngeld, 

k. daru illeték.
Krahnrecht, k. darujog.
Krahnwaage, n. darumérleg.
Kram, h. á ru ; sein ganzer 

Kram kann nicht viel 
werth sein, összes lim-lom- 
ja  nern sokat érhet.

Kramer, Krämer, h. holtos, 
kis kalmár, szatócs.

Kramerälteste, /̂. szatócs- 
elöljáró.

Krämerei, n. szatócsüzlet, 
kiskereskedés.

Krämergewicht, k. közönsé
ges súly, kalmármérték.

Krämergilde , Krämerin
nung, n. szatócstársidat.

Krämern, szatócskodni, kis
kereskedést űzni.

Krämerwaage, ri. kalmár- 
mérleg.

Kramladen, li. kalmárholt.
Krammetsvogél, h. fenyii- 

rigó.
Krampe, n. kapocs, csákány.
Krämpel, n. gyaratoló.
Kranich, h. darucsiga.
Kranichlaterne, n. darulám

pás.
Kränkeln, hetegeskedni ; un

sere Industrie kränkelt, 
i'parunk pang.

Krankenwagen, li. hetegszál- 
litó, tolókocsi.

Kranken - Versieherungscas- 
se, n. hetegsegélyezö pénz
tár.

Krankheitsanlage, n. (h izt.) 
kórliajlam.

Kranheitsbericht, li. (hizt.) 
kórjelentés.

Krankheitsdauer, n. (hizt.) 
kórtartam. \korjel.

Krankheitszeichen, k. (h izt.)
Kranz, h. koszorú.
Kranzfeige, n. koszorús füge.
Krapp, li. huzér.
Kratzbürste, n. vakarókefe, 

lóvakaró.

Kratze, n. gyaratoló.
Krätze, n. érezvakar ék.
Krause, n. fodor.
Krauseisen, k. fodor vas.
Krauseminze, n. fodormenta.
Kraut, k. káposzta; das macht 

das Kraut nicht fett, az 
nem sokat hoz a konyhára.

Kräuterbier, h. fűszeres sör.
Kräuterkäse, n. fűszeres sajt.
Kräntermarkt, h. zöldpiacz, 

zöldvásár.
Kräuterseife, n. növényszap

pan.
Kräuterwein, h. fűszereshor.
Krauthobel, h.káposztagyalu.
Krebs, h. rák.
Krebsauge, k. rákszem.
Kredit, etc. l. Credit, sth.
Kreide, n. kréta.
Kreisel, h. csiga, csapócsiga 

(játékszer).
Kreiselbohrer, h. pergefuró.
Kreissäge, n. körfűrész.
Krenn, h. torma.
Kreosot, kreosot (olaj hükk- 

kátrányhól).
Kredit, etc. l. Credit.
Kreditanschaffung, n. hitel

szerzés.
Kreditbasis, n. hitelalap.
Kreditgarant, h. hitelezési 

kezes.
Kreditgefahr, k. hitelezési 

veszély.
Kreditgeschäft, k. hitelügy

let.
Kreditverhältniss, k. hitele

zési viszony.
Kreditversicherung, n. hitel- 

hiztositás.
Krepp, h. crépe, krepp (szö

vet).
Kresse, n. zsázsa.
Kreuz, k. kereszt, feszület.
Kreuzband, h. keresztkötés; 

die Drucksorten senden 
wir Ihnen unter Kreuz
band, a nyomtatványokat 
keresztkötés alatt küldjük.

Kreuzbeere, n. sárgábogyó.
Kreuzen 1) keresztezni; un

sere Briefe haben sich ge
kreuzt, leveleink keresztez
ték egymást; 2) ( haj.) czir- 
kálni.

Kreuzer, h. (ha j.) czirkáló; 
die Kreuzer machen die
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See unsicher, a czirkálók 
miatt nem biztos a tenger..

Kreuzer, h. krajezár.
Kreuzerbruch, h. krajezáros 

tört.
Kreuzthaler, h. keresztes tal

lér.
Kreuzung, n. keresztezés 

(csekkeknél) ; keresztezett 
check.

Kreuzweise, keresztben; er
lischt die Firma, so ist 
der ganze Raum der E in
lage mit rother Tinte 
kreuzweise zu durchzie
hen, ha a ezég megszűnik, 
az egész lap vörös tintával 
keresztben áthúzandó,

Kreuzzeichen, k. keresztvo
nás (aláírás heUjett).

Krida, Kridatur, etc. l. Crida 
sth.

Krimmer, h. finom bárány- 
bőr.

Krimpmaass, k. apadék ( mely 
a gabona átrakásánál mu
tatkozik).

Krise, Krisis, n. válság; der 
Baumwollhandel ist in ei
ne Krise gerathen, a pa
mutkereskedés válságba v. 
válságos állapotba jutott.

Krisenversicherung, n. vál
ságbiztosítás.

Kritische L age , válságos 
helyzet.

Krone, n. korona ( kül. arany 
és ezüst pénzek neve)  ; die 
englische Krone, ángol ko
rona (Grogon) =  2 frt. 
50 kr.

Kronenleinwand, n. hatvan 
röfnyi végekben áruitatni 
szokott szászországi lenvá
szon.

Kronglas, k, koronaüveg.
Kronleuchter, h. csillár.
Kronthaler, h. koronás tallér..
Kropfschwamm, h. szivacs- 

hulladék.
Krug, h. korsó; különböző 

nagyságú mérték ; Hanno
verben =  1'38 liter, Orosz
országban a vedro tized- 
része =  1'2S liter.

Krümmelzucker, h. kerné- 
nyítőezukor, szőlöczukor.

Krummholz, k. bókony.



Krystall, h. kristály, jegecz.
Krystallglas, k. kristályüveg.
Kubakafí'ee, h. kubakávé.
Kubikfuss, h. köbláb.
Kubikinhalt, (der kubische 

Inhalt) h. köbtartalom.
Kubikklafter, h. köb-Öl.
K u b ik l e r , hubikos.
Kubikmeter, köbméter.
Kubireii, köbözni.
Kubisch, köbös.
Kübel, h. köböl, gabonainér- 

ték == 2 pozsonyi mérő =  
108‘88 /., guhacs mérésénél 
Budapesten == 184‘2 liter.

Kuchen, h. lepény.
Küchengeräth , Küchenge

schirr, k. konyhaeszköz.
Küchengewächs, k. konyha- 

vetemény, zöldség.
Küchenmesser, k. konyha

kés.
Küchen salz, k. konyhasó.
Kuchenwerk, k. sütemény.
Küfe, n. kád ; sörmérték Ber

linben =  458 litir , Lipcsé
ben =  722’4 liter.

Küfeiiohn, h. kádárhér.
Küferholz, k. kádárfa.
Kugel, n. golyó.
Kuhhaar, k. tehénször.
Kuhhaut, n. tehénbőr.
Kühl. Die Aufnahme der 

Eente war eine kühle, a 
járadékot hidegen v. lany
hán fogadták.

Kühlbottich, h. hütőkád.
Kühlfass, k. hütö kád, hűtő 

edény.
Kühlschiff, k. Kühlstock, h. 

hütŐbárka.
Kuhpockenimpfstoff, h. him

lőoltóanyag.
Kukuioel, h. kukui olaj 

(Aleurites tribula diókból 
— festő anyag).

Kukuruz, k. kukoricza, ten
geri.

Kulacs , Khivában rőf =  
/ oroszarsin ~ 0 ’744 meter.

Kuli, h, munkás (ind iai szó, 
különösen a kínai kiván
dorlókra használtatik).

Kulisse, n. l. Coulisse.
Kiimmel, 7í. 1 ) kömény; 2) 

( a. m. Kümmelbrannt
wein) köménypáUnka.

Kummet, k. lójárom, lóiga.

K rysta ll

Kumys, kumisz, tejbor. !
Kunde, h. vevő ; sich Kun

den verschaffen, magának 
vevőket szerezni; er ist | 
mein Kunde, nálam szó- \ 
kőit vásárolni.

Kunde, n. tudomás, érsesü- : 
lés; Kunde von Etwas ' 
erhalten, valami felől ér
tesülni, hírét venni vala
minek.

Kundig, já rtas; einer Sache 
kundig sein, jártas lenni 
valamiben.

Kündigen, felmondani.
Kündigung, n. felmondás ; 

eine auf Kündigung ge
stellte Forderung, felmon
dásra alapított követelés.

Kündigungsfrist , Kündi
gungszeit, n. felmondási 
határidő.

Kündigungsrecht, k. felmon
dásijog.

Kündigungstermin , h. fe l
mondási határnap.

Kundmachen, közzé tenni, 
közhírré tenni, hirdetni.

Kundmachung, n. közzététel, 
hirdetés, hirdetmény.

Kundgebung, n. nyilvánítás.
Kundmann, h. rendes vevő.
Kundschaft, n. 1) törzsvevő, 

rendes vevő; Sie werden 
meine Kundschaft verlie
ren, wenn . . . ,  nem leszek 
többé vevője, f/iti.. . ;  ich 
habe ihm meine Kund
schaft entzogen, megszűn
tem vevője lenn i; seine 
Kundschaft vergrössert 
sich, vevői szaporodnak; 
sein Geschäft mit der 
Kundschaft verkaufen , 
üzletét vevőivel együtt ad
ni e l ; ein mit guter 
Kundschaft versehenes 
Geschäft, sok vevővel bíró 
üzlet; 2) tudomás ; Kund
schaft von etwas haben, 
tudomással bírni valami 
felől.

Künftig, jövő ; der künftige 
Absatz, a leendő kelet; 
am künftigen 15 Juni, jö 
vő június 15-én.

Kunstartikel, h. mű árú, mű
vészeti czikk V. tárgy.

Kumys
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Kunstausstellung, n. müki- 
állítéis, mütárlat.

Kunstbutter, n. mesterséges 
vaj, művaj.

Kunsterzeugniss, k. müké- 
szítmény.

Kunstgewerbe, k. müipar.
Kunstgi’iff, h. fogás, mester

fogás.
Kunsthandel, h. müáruke- 

reskedés. -
Kunsthändler, h. müárus.
Kunsthandlung, n. mükeres- 

kedés.
Kunstindustrie, n. müipar.
Künstlich , mesterséges ; 

künstliche Blumen, mű
virágok, csinált virágok.

Kunstproduct, k. műtermék.
Kunstverlag, h. műkereske

dés.
Kunstverständiger, h. mű- 

értő.
Kunstwein, h. mühor, mes

terséges bor.
Kunstwerk, k. niüdarab, re

mek.
Kunstwolle, n. mesterséges 

gijapju.
Kupftr, h. 1) réz, vörösréz; 

.2) (a .m . Kupferstich) réz
metszet, metszet.

Kupferabfall, h. rézhulladék.
Kupferbeschlag, h. rézmű

ves munka.
Kupferblech, k. rézpléh, réz

lemez.
Kupferdraht, h. rézsodrony, 

drót.
Kupferdruck, h. réznyomat.
Kupferfolie, n. rézlevél.
Kupfergeld, k. rézpénz, ap

rópénz.
Kupferkönig, h. finom réz, 

ömlesztett réz, rézömlesz- 
ték.

Kupferkreuzer, h. rézkraj- 
czár.

Kupfermünze, n. rézpénz.
Kupferplatte, n. rézlemez, 

réztábla.
Kupferschalwaare, n. mélyí

tett rézáru.
Kupferschmiedwaare, n. réz

műves áru. .
Kupferstich, h. rézmetszet.
Kupfervitriol, h. rézgálicz.
Kupferwaare, n. rézáru.

K.np fer w aar e



Kupferwasser, k. vasgálicz,
Kupferzündhütchen, k. réz

gyutacs, rézkupak.
Kupon, etc. l. Coupon, etc.
Kurant, folyó,
Kürass, h. vért.
Kurbel, n. fogantyú.
Kürbiss, Kürbs, h tők.
Kürbisskern, h. tökmag.
Kuriosität, n. kíváncsiság; 

ritkaság.
Kurirzug, h. gyorsvonat, fu 

tárvonat. [folyóöl.
Kurrentklafter, h. ( erdészet),
Kurrentschrift, n. folyóírás.
Kurs etc. l. Cours, stb.
Kürschnerwaare, n. sziics- 

dru.
Kurz, rövid; zu kurz kom

men, rövidebbet húzni ; 
Wechsel auf kurze Sicht, 
j'övid látra szóló váltók ; 
senden Sie mir ein kurzes 
Wien, liüldjön nekem rö
vid látra szóló bécsi váltót; 
vor Kurzem eingetroffene 
Berichte, kevéssel ezelőtt 
érkezett tudósítások; vor 
Kurzem erschienene Bü
cher, nem rég megjelent 
könyvek ; über kurz oder 
lang, előbb-utóbb.

Kürze, n. rövidség; <'er 
Kürze wegen, rövidség 
okáért; die Kürze der 
Zeit hindert mich, az idő 
rövidsége miatt akadályoz
va vagyok.

Kurze Briefe, (v .) váltók rö
vid látra.

Kurzes Papier, ( v .) rövidle
jár atu papír.

Kurze Waaren, rövidáruk 
(melyek sem hosszmérték, 
sem súly szerint nem árui
tatnak).

Kürzen, megrövidíteni.
Kurzsichtige Papiere, vál

tók rövid látra.
Kurzwaaren, l. Kurze Waare.
Küstenfahrer, h. partihajó.
Küstenfrachtfahrt, 71. parti- 

hajózás.
Küstenhandel, h. te^igerparti 

kereskedés, parti kereske
dés.

Kutsche, n. kocsi, hintó.
Kux, h. (b .) bányarész, kiixa.

K upferw asser

L  1) mint római számbetü =  
50; 2) =  Lettre, Brief ("fcr. ), 
váltólevél (franczia árjegy
zékeken J; 3) =  Ura, olasz 
pénz =  frank.

Ldr’r =  Louis d'or.
L. G. =  Leicht Geld, köny- 

nyü pénz (a  névértéknél 
kisebb értékű pénz).

L. J. =  laufenden Jahres, 
folyó é v i; 1. Eechnung =  
laufende Eechnung, folyó 
számla.

Lvrs =  livres, fon t; Ivrs 
st. =  £, livres sterling, 
fo7it sterling.

L. S. =  locus sigilli =pecseí 
hHye.

L. Sicht =  lange Sicht, hosz- 
szá látra.

L t =  lant, szerint; It Fac- 
tura, számolat szerint.

Láb, k. oltó, tejoltó.
Laberdan, h. tőkehal (be

sózva).
Lac, indiai számoló pénz =

100,000 rúpia v. 10,000 
font sterling.

Lac Dye, Lac-dye, festőlakk.
Laces, a RottÍ7ighamban ké

szített gyapotcsipkék külö
nös neve.

Lachs, h, Ictzacz.
Lachsforelle, n. lazaczpisz- 

tráng.
Lachssalm, h. lazacz.
Lachstonne, n. lazaczbodon.
Lachter, h. bányaöl, selme- 

czi öl.
Lack, h. lakk, fény máz.
Lackfarbe, 71. fény mázfesték.
Lackirpinsel, h. fénymázoló 

ecset.
Lackirte Waare, fénymázas 

áru.
Lackmus, h. lakmusz.
Lackmuspapier, k. laknmsz- 

papiros.
Lacrimae Christi, a Vezu- 

von terinő kiváló vörös bor 
neve.

Lactrin, lactrin (kelmenyom
tatásra előkészített sajt
anyag).
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Lactucasäure, 7i. lactucasav 
(7uérges salátafélék nedvé
ből).^

Ladebrücke, n. dobogó, ra
kodó hid, rakodó ponk ( a 
hajóknál, a teher ki- vagy 
beszálli tásána k meg könnyí
tésére ).

Ladebuch, k. (haj.) rakodó 
könyv, rakodó lajstrom.

Ladebühne, 71. l. Ladebrü
cke.

Ladefähigkeit, n, {eines Gü
terwagens), (tehei'kocsi) 
rakodó képessége, teherké- 
pesség.

Ladefrist, n. 7’akodás határ
ideje, rakodási idő.

Ladegebühr, n. rakdij, ra 
kodó díj.

Ladegeld, k. rakodó díj.
Ladekraft, n. teherhirás, bi- 

róképesség.
Ladekrahn, h. rakó daru, 

7’akógém.
Ladeliste, n. 7'akodó jegyzék, 

l. Ladeschein.
Ladelohn, h. 7mkodó bér, 

rakbér.
Lade rnaschine, 7i.felra kógép.
Laden, h. bolt.
Laden, k. rakodás; das Schifí 

ist zum Laden fertig, a 
hajó rakodás7'a készen á l l ; 
es geht mit dem Laden 
vorwärts, a rakodás szépen 
halad; Laden und L ö 
schen, he- és kirakodás.

Laden, 1) rakni, felrakni, ra
kodni; die Hälfte der Waa
ren ist schon geladen, az 
áruk felét már feb’akták; 
das Schifí ladet und 
löscht, a hajó ki- és be7'a- 
kodik; 2) vor Gericht la
den, törvényszék v. hwóság 
elé idézni.

Ladencassa, n. bolti pénztár.
Ladendiener, h. boltos le- 

gé7iy, segéd.
Ladengehilfe, h. bolti segéd.
Ladenhüter, h. 1) boltőr; ^) 

(a. ni. verlegene Waare) 
vesztegáru (a kereskedő 
7iyakán maradt áru).

Ladenjungfer, n. Laden
mädchen, k. boltos leány,

Ladenknecht, h. bolti szolga

Liadenknecht



Ladenpreis Ladimgsverzeiclmiss Lalin

Ladenpreis, li. bolti ár.
Ladensitzer, h. 1) holtos; 2) 

vesztegárú, l. Ladenhüter.
Ladensystem, k. (szövetke

zetek), holttartási rendszer.
Ladenzins, 1i. boltbér.
Ladeplatz, h. rakhely, rakodó 

hely. [d ó ’ponk.
Laderampe, n. rakodó, rako-
Ladereqiiisiten , rakszerek, 

rakodószerek v. eszközök.
Ladeschein, h. (vu.) rakodó 

levél; (kereskedelmi tör
vényben) rakj egy.

Ladespesen, rakodási költ
ségek.

Ladestelle, n. l. Ladeplatz.
Ladevermögen, h. teherké- 

pesség.
Ladezeit, n. (h a j.), berako- 

dási idő.
Ladstock, h. puskavesszö, 

töltövesszö.
Ladung, n. 1) rakomány, te

her ; eine Ladung Holz, 
egy szekér f a ; die La
dung completiren, a rako
mányt kiegészíteni; die 
Ladung einnehmen, a ter
het fölvenni; die Ladung 
schiesst über, túltejier van; 
das Schiff wird Weizen 
in Ladung nehmen, a hajó 
búzát vesz fe l terliü l; volle 
Ladung, egész rakomány; 
2) Ladung vor Gericht, 
idézés (törvényszék v. bíró
ság elé).

Ijadungscertiíikat, k. szállí
tási elismervény (melyet a 
száditó ád az árú tulajdo
nosának ).

I jadungsempfanger, li. áru- 
éitvevö, czimzett.

I iadungsfähigkeit, n. teher- 
képesség, teherbírás.

I iiidungsfrist, n. idézés ha- 
téirideje, idézési határidő.

I 111,dungsgewicht, k. ( vu. ) te
her súly.

Ididungsmanifest, k. liajó- 
teher bevallása; teherlaj- 
strom.

I ladungsplatz, h. rakodóhely.
hiidungsschein, li. rakodó 

levél.
I iiidungsutensilien, rakodó 

szerszámok.

Ladungsverzeichniss, k. ra
kodójegyzék, teher lajstrom.

Laesio enormis, (tk .) felén- 
tú li sérelem,

Lage, n. 1) helyzet; die Lage 
des Vermögens, vagyoni 
helyzet; er befindet sich 
in einer drückenden Lage, 
szorult helyzetben van ; 
er ist nicht in der Lage es 
zu thun, nincs abban a 
helyzetben, hogy azt megte
hesse : er ist in einer bö
sen Lage, rossz körülmé
nyek közt van ; 2) (papir- 
kereskedésben)  eine Lage 
Papier, rét ( egy fogás pa
piros , egy c>omó papiros 
=  egy koncz tizedrésze, az
az 10 iv ) .

Läge! k. 1) csobolyó (oly kis 
hordó, melyben higanyt, 
terpentint szállítanak) ; 2 ) 
osztrák súly aczélmérésre 
=  70 kgr.

Lager, k. 1) rakhely, raktár, 
árutár; auf das Lager 
bringen, raktározni; auf 
gutes Lager nehmen, jó l 
beraktározni; auf trocke
nes Lager nehmen, száraz 
raktárba tenni ; Etwas auf 
Lager haben, raktári kész
letben b írn i; wir haben 
davon nichts mehr auf 
dem Lager, nincs több kész
letünk a raktárban ; Lager 
von etwas halten, raktári 

, készletben tartani; ein 
wohl assortirtes Lager 
lialten von etwas, valami
ből raktárban jó  választékot 
tartani; 2 ) tengeri kereske
désben a bizományi áruk 
jelzése.

Lagerartikel, h. raktári czikk.
Lagerauf nähme, n. raktári 

fe lvéte l; die Lageraufnah
me bewirken, a raktári ál
lományt összeírni.

Lageraufseher, k. raktárfel
ügyelő.

Lagerbestand, h. raktári ál
lomány, raktári készlet.

Lagerbier, k. ászokser, ó ser.
Lagerbranntwein, h. seprő

pálinka. [árukönyv, j
Lagerbuch, k. raktárkömjv, \
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Lagerconto, h. raktárszámla.
Lagerdiener, h. raktározó.
Lagerfass, k. ászokos hordó.
Lagerfreiheit, n. fekbérmen- 

tesség.
Lagerfrist, n. raktáridő (ha

táridő, a meddig valamely 
áru a raktárban lehet).

Lagergebühr, n. Lagergeld, 
k. fekbér, fekübér, ászok- 
pénz.

Lagerhaus, k. tárház, raktár; 
öffentliches Lagerhaus , 
közraktár.

Lagerhausschein (öfíent i- 
ches), közraktári jegy, 
(mely két részből áll, az 
árujegyből — cédule — és 
a zálogjegyből — ivarrant).

Lagerhausunternehmung, //. 
közraktári vállalat.

Lagerhof, h. közraktár, en- 
trepőt.

Lagerholz, k. ászokfa.
Lagerkeller, h. pinczeraktár.
Lagermiethe, n. raktárbér, 

raktárdíj.
Lagern , raktározni; die 

Waare lagert bei Herrn 
N., nz áru N . úrnál van 
raktározva, ; 1000 Ballen 
Cafíee lagernd in Buda
pest, ezer csomó kávé Buda
pesten raktározva.

Lagern, k. raktározás, árutá- 
rozás ; die Waare verträgt 
das lange Lagern nicht, 
az áru nem állja v. nem 
tűri a hosszas raktározást.

Lagerobst, k. téli gyümölcs.
Lagerplatz, h. rakhely, fek

hely, fekühely.
Lagerschein, h. raktárjegy.
Lagerung, n. raktározás, be

rakodás.
Lagerungsfrist, n. raktáro

zási idő.
Lagerungskosten, raktározá

si költségek.
Lagerwein, h. óbor, ászok- 

bor.
Lagerzins, k. fekbér, raktár

díj.
Lagerzinsausweis, h. fekbér- 

kimutatás.
Lahn, h. lánna (laposra hen

gerelt finom arany-, ezüst- 
vágy leoni drót).
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Laissez faire, Laissez passer 
V. aller, mentére hagyni.

Lakritzenholz, fe. édes gyö
kér. [nedv.

Lakritzensaft, v. édesgyökér-
Lakritzenzucker, h. farkas- 

czukor, medveczukor.
Laktometer, li. tejmér6.
Lamanage, n. matrózbér.
Lamawolle, n. lámagyapju 

( a láma szőre).
Lambertsnuss, n. Lambert- 

dió, vérmogyoró.
Lambrissage, n. burkolat.
Lame Duck =  sánta kacsa 

( amerikai börze-szó ~  fize
tésképtelen kis börzejáté
kos).

Lamm, k. bárány.
Lammfell, Lammerfell,fc.í)á- 

ránybőr.
Lämmerwolle, n. bárány- 

gyapjú.
Lampe, n. lámpa; lámpás.
Lampencylinder, h. lámpa

üveg.
Lampendocht, li. lámpabél; 

flacher Lampendocht, la
pos lámpából; runder Lam
pendocht, hengerded hél̂  
körbél.

Lampenglas, k. lámpaüveg.
Lampenschere, n. lámpa-bél 

olló.
Lampen Vorhang, h. lámpa- 

függöny.
Lamprete, n. tengeri orsóhal.
Lanatz, láncz (szerb mérték).
Lanceur, h. lendítő.
Lanciren, lendíteni ( új vál

lalatnak lendületet adni).
Lancirte Stofíe, szövetek kü

lönálló mustrákkal.
Land, k. ország, fö ld ; Waa- 

ren ans Land bringen, 
árukat kirakni; Transport 
zu Lande, tengelyen való 
továbbítás; Waaren aus ir
gend welchem Lande, áruk 
valamely országból.

Landauer, h. landau, díszes 
négyülésü kocsi.

Landbank, n. vidéki bank.
Landbestellgebühr, n. kézbe

sítő díj (vidékre szóló leve
lek átadásánál).

Landen, kikötni, szárazra 
érni.

Länderbank, 71. országos 
bank.

Landesbank, n.nemzeti bank.
Landesflagge, n. (ha j.), nem

zeti lobogó.
Landesgesetz, k. országos 

töl'vény.
Landesgrenze, n. orszéig ha

tára.
Landes Industrie, n. belföldi 

ipar, honi ipar.
Landesindustrie - Ausstel

lung, n. országos iparkiál
lítás.

Landesmünze, n. belföldi 
pénz.

Landesproducte, belföldi ter
mények.

Land essittlich,landesüblich, 
országszerte szokásos, orszá
gos divatu.

Landeswährung, n. (pénz- 
úoy)i országos érték.

Landfracht, n. 1) fuvarozás, 
szekerezés, tengelyen fuva
rozás; 2) fuvar; 3) fuvar- 
bér.

Landfuhre, n. tengelyen 
fuvarozás; fuvar.

Landhandel, h. szárazföldi 
kereskedés. [kép.

Landkarte, n.földalrosz, tér-
Landkrämer, h. falusi keres

kedő, falusi szatócs.
Landmünze, n. váltópénz.
Landrente, n. földjáradék.
Landstrasse , n. országút; 

( mi7it Wasserstrasse ellen
téte ) szárazföldi út.

Landtransport, h. szárazon 
való szállítás.

Landung, n. 1) kikötés, part
ra szállás; 2) partraszálli- 
tás, kirakodás.

Landungsbrücke, n. kikötő 
híd.

Landungsgebühr, n. révdíj, 
kikötő díj.

Landungsplatz, h. 1) kikötő ; 
2) kirakóhely.

Landwärts kommende Waa
ren, szárazföldről jövő 
áruk.

Landweg, h. szárazföldi ú t; 
auf dem Landwege ver
senden, tengelyen küldeni; 
Landweg nach Indien, 
szárazföldi út Indiába.
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Landwirtschaftlich, földmű
velési , mezőgazdasági; 
landwirthschaftlicher Cre- 
ditverein , mezőgazdasági 
hitelegylet.

Lang. Lange Wechsel, hosz- 
szú lejáratú váltók ; lange 
Waaren, rőfös áruk; über 
lang oder kurz, előbb-utóbb.

Langdauernd, soká tartó.
Länge, n. hossz, hosszúság; 

die Länge der Bahn be
trägt 150 Kilometer, a vas
út hosszúsága 150 kilomé
ter ; in die Länge ziehen, 
húzni-ha lasztani valamit, 
húzni-ha lógatni valamit 
nach der Länge und Brei
te , széltében-hosszában; 
diese Angelegenheit zieht 
sich in die Länge, ez az 
ügy nagyon sokáig tart v. 
húzódik.

Lange Briefe, l. langes Pa- 
piér.

Längenmaass, k. hosszmérték.
Langes Papier, (v .) hosszú 

papir ( l é  napon túl terjedő 
látra szóló váltó).

Langholz, k. szálfa.
Langholztransportwagen, h. 

szálfaszállító kocsi.
Langueíten, galandok.
Langsam, lassú ; die Waare 

verkauft sich langsam, az 
árú lassan kél e l ; langsa
me Arbeit, szaporátlan 
munka; langsamer Gang 
der Geschäfte, üzleti pan- 
gás.

Langsichtig. Langsichtige 
Wechsel, hosszú lejáratú 
váltó, hosszú látra szóló 
váltó.

Langwaare, n. röfös árit.
Lantz, láncz (szerb mérték).
Lanze, n. lándzsa, gerely.
Lanzette, n. gerely.
Lapis infernalis, pokolkő.
Lappalie, Lapperei, n. cse

kélység, díbdábság.
Läpperschuld, n. csip-csup 

adósság; bei A .’s Concurs- 
masse haben sich ausser 
den Hauptschulden noch 
für ca. 200 Gulden Läp
perschulden gefunden, A. 
csődtömegénél a főadóssá
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gokon kívül még mintegy 
200 forintnyi csip-csuf 
adósság- találtatott.

Lárchenlio lz, k, vörös fe
nyőfa.

Lärchenschwamm, h. ga- 
lócza.

Larifari, mendemonda, csiri- 
csári.

Lärm, h. lárma, zaj; der 
blinde Lärm, (h r.) vak 
h ír ; viel Lärm um Nichts, 
nagy hűhó semmiért.

Larve, n, álarcz.
Lasche, n. heveder, sinka- 

pocs.
Lassen. Ich kann Ihnen die 

Waare zu 50 Gulden las
sen, az árut Önnek ötven 
forinton adhatom; das 
lässt sich hören, ez már 
valami, ez már megjárja ; 
London ist á 100 G. gut 
zu lassen, londoni papír 
100 forintjával könnyen 
kél; sein lassen, abba hagy
ni, nem tenn i; das werden 
Sie wohl sein lassen, azt 
már csak nem fogja meg
tenni.

Last, n. 1) teher, 'tartozás; 
die Spesen fallen ihm zur 
Last, a költségek neki es
nek terhül; die einer 
Waare zur Last fallenden 
Spesen, az árut terhelő 
költségek; der Irrthum 
fällt dem Absender zur 
Last, a tévedés a küldő ro
vására esik ; ich habe Ih 
nen diesen Betrag zur 
Last gebracht, ez összeget 
Önnek terhére irtani ; zur 
Last schreiben, adósitani, 
tartozásul v. terhül i r n i ; 
2) (ha j.) tonnatartalom; 
das Schiff ist ungefähr 300 
Lasten gross, a hajó körül- 
belöl 300 tonna tartalmú; 3) 
gemeinschaftliche Lasten, 
közterhek; zu schwere 
Lasten auflegen, felettébb 
nagy adóval terhelni.

Liisten. Das ganze Geschäft 
lastet auf ihm, az egész üz
let terhe ő reá nehezedik v. 
súlyosodik; die Verluste 
lasten schwer auf ihm.

a veszteségek súlyosan 
nyomják ő t ; die auf einer 
AVaaré lastenden Zölle, 
valamely árut terhelő vá
mok.

Lastenfrei, tehermentes; te
hermentesen.

Lastenstand, h. teher állo
mány.

Lasten standblatt, k. teher- 
lap (a  telekkönyvben).

Lastgeld, k. 1) teherbér; 2) 
(haj.) tonnasúly díj.

Lastigkeit, n. 1) (ha j.) teher
hordó képesség; tonnatar- 
talom; 2) erősség ( dohány 
V. szivarféléknél).

Lastings, sűrűén keresztbe 
szőtt tartós kelme.

Lastschifí, k. teherhajó, te
herszállító hajó. .

Lastträger , h. teherhordó, 
hordár.

Lastwagen, h. teherszállító 
kocsi, terhes kocsi.

Lastzug, n. (vu .) tehervonat.
Lateriren, (kv .) oldalösszeget 

megállapítani, oldalazni, 
(összeadni az egy oldalon 
levő szcímcsoportokat).

Laterne, n. lámpás.
Laternenaufsatz, h. lámpás

süveg.
Latte, n. lécz.
Latun, k. latun, sárgaréz- 

pléh.
Latus per se, 1) egy tételes 

oldal (ha egy oldalra csak 
egy tétel íratott)  ; 2) ma
gától érthető.

Latwerg, n. szörp.
Laubfrosch, h. leveli béka.
Laubsäge, n, vázoló fűrész, 

vékony fűrész, lombfürész, 
czifrúzó fűrész.

Lauf, h. ím  Laufe der Ge
schäfte, az ügyletek folya
mában ; im Laufe des 
Tages, a nap folytán; einer 
Sache freien Lauf lassen, 
valamely dolgot szabad 
mentére hagyni.

Laufbahn, n. pálya; dies ist 
mir in meiner merkanti- 
lischen Laufbahn noch 
nicht vorgekommen, ke- 
reskedelmi pályámon ez 
még nem fordult elő.
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Laufbursche, h. lótófutó inas, 
kijáró inas, külső inas.

Laufen. Die Zinsen laufen 
vom 1. Jan. an, a kamatok 
január elsejétől járnak; 
die Frist läuft vom Zah
lungstage an, a határidő a 
fizetési naptól számíttatik ; 
der Vertrag läuft noch 
drei Jahre, a szerződés 
még három évig tart v. ér
vényes; die Tratte hat 
noch zwei Monate zu lau
fen, a váltó két hó múlva 
já r  le ; die Tratte läuft 
noch , a váltó még nem 
já r t le ; ins Geld laufen, 
sok pénzbe kerülni; es läuft 
alles auf Eins hinaus, mind 
egijre megy.

Laufend, folyó; laufende 
Eechnung, folyó számla; 
in laufender Reclinn ng 
stehender Kaufmann, f o 
lyó számlán alapuló össze
köttetésű kereskedő; lau
fende Schulden, folyó adós
ságok ; laufenden Jahres 
od. im laufenden Jahre, 
folyó évi, folyó évben; lau
fender Zuwachs, jelenlegi 
gyarapodás; laufende Zin
sen, folyó kamat; Jeman
den über etwas auf dem 
Laufenden erhalten, vala
kit az ügy sodrában meg
tartani ; m it den Büchern 
auf dem Laufenden sein, 
a könyvekkel utolsó óráig 
rendben lenn i; auf dem 
Laufenden erhalten, nyil
ván tartani.

Laufkarren, h. targoncza, ta
licska.

Laufpass, h. elbocsátvány; 
Jemandem den Laufpass 
geben, kiadni valakin, el
bocsátani valakit, kitenni 
a szűrét.

Laufrolle, n. ajtógörgő.
Laufschreiben, k. körlevél.
Laufteppich, h. futószőnyeg.
Laufzeit, n. (v .) járatidő, 

lejárati idő.
Laufzettel, h. 1) (haj.) kisé- 

rőjegy; 2) ( a. m. Rund
schreiben), körlevél.

Lauge, n. lúg.



Lant, szerint; laut Bericht, 
tudósítás szerint.

Laute, n. lant.
Lauten. Die Actien lauten 

auf tausend Gulden, a rész
vények ezer forintról szól
nak; Actien auf Namen 
lautend, névre szóló részvé
nyek; die heutigen Berich
te lauten dahin, dass ..., 
a mai tudósítások úgy szól
nak  ̂ hogy . . . ;  die Tratte 
lautet auf Gold, az intéz- 
vény aranyban fizetendő.

Läutetelegraph, )i. cseng et y- 
tyüs távíró, csengettyüs te- 
legráf.

Läutewerk, k. harangmű; 
elektrisches . Läutewerk, 
villamos harangmü.

Lavaglas, h. lávaüveg.
Lavawaare, n. lávaáru.
Lavendel, h. levendula.
Lavendelöl, k. levendula

olaj.
Lavendelwasser, k. leven- 

dulaviz.
Laviren, hu zni-halasztani, 

késlelkedni; ich sehe mich 
genöthigt einige Zeit zu 
laviren, kényszerítve lá
tom magam a dolgot egy 
ideig hüzni-halasztani, 
kénytelen vagyok a dolgot 
egy ideig huzni-halogatni; 
unter den gegenwärtigen 
Umständen muss man 
laviren, a jelen körülmé
nyek közt tartózkodónak 
kell lenni.

Lavoir, k. mosdótál.
Lazeruoli, lazeruoli (az aze- 

rolfa ehető gyümölcse).
Lazurfarbe, n. lazurszin.
Lazurstein, h. lazurkö.
League, á ti goi hosszmérték ; 

tengeren 3 mért fö ld  =  
5564'895 m eter; szárazföl
dön 3 Statute miles =  
4827'945 m. vagy 3 Jondon 
miles =  4571916 m. (ren 
desen egy órai útnak szá
m ítják ).

Lehen, k. élet, élénkség; der 
Handel gewinnt wieder 
neues Leben, a kereskedés 
ismét élénkül; der Markt 
ist ohne Leb^n, a pia-

Lant

czon nincs semmi élet v. 
nincs élénkség ; die Börse 
hat wieder gewisses Leben 
gewonnen, a börze ismét 
némileg élénk le tt; die 
günstigen Berichte haben 
Leben in das Geschäft ge
bracht, a kedvező tudósítá
sok életet hoztak az üzletbe; 
es herrscht Leben im 
Lieferungsgeschäft, élénk
séguralkodik a szállítási üz
letben ; wenig neue Unter
nehmungen sind ins Le
ben gerufen worden, kevés 
új vállalat léptettetett életbe 
V. létesittetett; ins Leben 
treten, életbe lépni, léte
sülni.

Leben, é ln i; leben und le
ben lassen, hadd boldogul
jon  más is ; hier ist theuer 
zu leben, itt drága az élet; 
er hat zu leben, van mit 
aprítani a tejbe, van miből 
élnie.

Lebender Zaun, éiö sövény.
Lebensbedürfniss, h. élet- 

szükséglet.
Lebensberuf, h. élethivatás, 

életpéilya.
Lebensdauer, n. (bizt.) élet

tartam.
Lebensfrage, n. életkérdés.
Lebensgrösse, n. életnagy

ság; ein B ild  in Lebens
grösse, életnagyságú kép.

Lebenslängliche Eente, élet 
hosszáig tartó járadék.

Lebensmittel, k. élelmi szer; 
der Preis der Lebensmit
tel geht in die Höhe, az 
élelmi szerek ára. emelkedik.

Lebenspolizze, n. (bizt.) 
életbiztosítási kötvény.

Lebensrente, n. életjáradék.
Lebensrentenanstalt, n. já 

radékintézet,
Lebensversicherung, n. élet- 

biztosítás.
Lebensversicherungsanstalt, 

71. életbiztosító intézet,
Lebensversicherungsgesell

schaft, n. életbiztosító tár
saság ; Lebensversiche
rungsgesellschaft auf Ge
genseitigkeit, kölcsönös 
életbiztosító társaság.

Leben
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Lebensversicherungspolizze 
n. (bizt.) életbiztosító köt
vény V. bárcza.

Lebenszeugniss,/c. ( bizt.)élet- 
benlét bizonyítása.

Leber, n. máj.
Leberthran, h. halzsir.
Leberwurst, n. májas, májas

kolbász.
Lebhaft, élénk; das Ge

schäft in Cafíee ist sehr 
lebhaft, a kávéüzlet igen 
élénk, az üzlet a kávéban 
igen élénk; im Handel ist 
es lebhaft, a kereskedelem 
élénk; die Fabriken arbei
ten lebhaft, a gyárak szor
gosan dolgoznak; lebhafte 
Circulation, élénk forga
lom ; lebhafter werden, 
élénkülni.

Lebhaftigkeit, n. élénkség; 
es fehlt den Geschäften 
an Lebhaftigkeit, az üzle
tekben nincs élénkség.

Lebkuchen, h. mézeskalács.
Lebküchler, h. mézeskalácsosy 

mézesbábos.
Leblos. Unser Markt bleibt 

leblos, piaczunk pangása 
folyvást tart.

Leblosigkeit des Markte s 
a piacz pangása.

Lebzelter, h. mézeskalácsom  ̂
mézesbábos, bábsütő.

Leccage, Leckage, n. 1) csur- 
gás ; csiirgás okozta hiány: 
2) apadeki levonás; frei 
von Leccage, apad<?7a levo
nást nem számítva.

Leck. Ein leckes Schiff, ki
lyukadt hajó

Leck, h. ( ha]. i lyuk, hasadék; 
einen Leck bekommen, ki- 
lyukadni; einen Leck zu
stopfen, lyukat betömni.

Lecken, csurogni; das Fass- 
leckt, a hordó csurog.

Leckerbissen, k. nyalánkság^ 
csemege.

Leckwein, h. csemegebor.
Leder, k. (kidolgozott) bőr; 

mit Leder überzogen, bő
rös; mit Leder überzie
hen, börözni, bőrrel borí
tani V. bevonni.

Lederhandel , h. bőrkeres
kedés.

liederhaudel
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Lederhändler, h. börárus, 
borkereskedő.

Lederleinwand, n. hörvd- 
szon, kredszvászon.

Ledertasche, n. börtdska.
Ledertuch, k. börvászon.
Ledertuchwaare, n. b&t'vd- 

szonciru.
Lederwaare, n. bőráru, hőr- 

portéka.
Ledig, burkolatlan (á r u );  

aller Pflichten ledig, föl
mentve minden kötelesség 
alól.

Leer, üres; leeres Indosse
ment, üres hátirat; leere 
Drohungen , haszontalan 
fenyegetőzések ; unsere 
Speicher sind leer, mag- 
tdraink üresek; leer ste
hen, üresen állarii (lakás); 
leer ausgehen, hoppon ma
radni.

Leewärts, (ha j.) szél alá.
Legalisation, Legalisirung, 

n. törvényesítés, hitelesítés.
L egalisir e n, törv ényesiteni, 

hitelesíteni.'
Legalisirung, n. (másolat) 

hitelesítése.
Legalisirungsclausel, k. hi

telesítési záradék.
Legalisirungskosten, hitele

sítési költségek.
Legalität, n. törvényesség, hi

telesség.
Legal tender (ángol), törvé

nyes fizetési eszköz (ideér
tetnek az érczpé7izen kívül 
az ángolbank pénzjegyei 
is).

Legat, k. hagyomány.
Legatar, h. hagyományos.
Legaturhand, k. álpaszo

mány.
Legen. 1) Sich auf die E r

zeugung von Tabak legen, 
dohánytermelésre adni ma
gát, nekifeküdni a dohány- 
termelésnek ; der Sturm 
an unserer Börse hat sich 
gelegt, a vihar börzénkén 
(tőzsdénkén) enyhült v.le- 
csendesült; Geld auf Zin
sen legen, pénzt kamatra 
elhelyezni; sein Geld in 
die Bank legen, pénzét a 
bankba tenn i; die Waare

Kereskedelmi szótár. I.

kostet hieher gelegt 100 
Gulden, az áru ideszállitva 
100 forintba kerül ; frei 
ins Schiff gelegt, hajóra 
szállítva díjmentesen; 2) 
(a. m. herlegen, hinlegen) 
előállítani; die Waare ist 
zu diesem Preise nicht 
herzulegen, az áru ebben 
az árban nem állítható elő; 
Eoggen legt sich nach 
Berlin zu . . . ,  rozs Berlin
be küldve. ..b e  kerül.

Legende, n. (pénzisme) szél- 
irás.

Legirung, n. ötvény ; rothe 
Legirung , vörös ötvény ; 
weisse Legirung, fehér öt- 
vény.

Legisíation, n. 1) törvény- 
hozás; 2) törvényhozó tes
tület.

Legitimation, n. igazolás.
Legitimationskarte, n. iga

zolójegy. igazolvány.
Legitimationspapiere , iga

zoló okiratok.
Legitimationsschein, h. iga

zoló jegy.
Legitimiren, 1) törvényesíte

n i ; 2) igazolni; sich als 
Eigenthümer von etwas 
lagitimiren, magát vala
mely dolog tulajdonosaként 
igazolni.

Legitim irte Uebersetzung, 
n. jogosított fordítás.

Legkasten, h. polczos szek
rény.

Legua, mértföld : Spanyolor
szágban : legua real == 
6687‘25 méter, legua legal 
=  5555^/9 méter, legua 
geografica =  6349’21 mé
ter; Olaszországban legua 
metrica =  egy myriaméter 
azaz 10 kilométer.

Lehin, h. agyag.
Lehiikutsche, n. bérkocsi.
Lehnlakai, h. bérinas.
Lehnstuhl, h. karosszék, zsöl- 

leszék.
Leh rbrie f, h. felszabadító 

levél.
Lehrbursche, h. inas, tanuló 

inas.
Lehre, n. tanulás, inasko

dás ; in die Lehre geben,
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inasnak adni, inasnak be
szerezni ; in die Lehre 
nehmen, inasnak felfogad
ni ; in der Lehre stehen, 
inaskodni, inaskodásban 
lenni; aus der Lehre 
kommen, tanulását elvé
gezni , inaskodását elvé
gezni.

Lehrgeld, k. tandíj; als Neu
ling musste er Lehrgeld 
bezahlen, mint ujoncznak 
meg kellett adnia tapaszta
latai árát.

Lehrherr, h. mester.
Lehrjahr, k. inasév.
Lehrjunge, Lehrling, inas. 

tanuló.
Lehrzeit, n. tanulókor, más

ság, inasévek; er hat seine 
Lehrzeit bei Herrn N. be
endigt, inasé veit N. úrnál 
töltötte ki.

Lei, lei (oláhpénz).
Leib, h. test; es blieb ihm 

kein Hemd auf dem L e i
be, rajta valója sem ma
radt : bei Leibe nicht, tel
jességgel nem.

Leibchen, k. mellényke.
Leibfarbe, n. testszin.
Leibgedinge, k. tartás, eltar

tás; tartáspénz; eltartási 
szerződés.

Leibrente, n. (bizt.) életjci- 
radék ; wachsende Leib
rente, tontinejáradék; er 
lebt von einer Leibrente, 
életjáradékból él.

Leibrentenbank, n. életjára
dékbank.

Leibrentengeber, h. életjá
radékadó.

Leibrentennehmer, h. élet- 
járadékvevő.

Leibrentenvertrag, h. élet- 
járadéki szerződés.

Leibrentner, h. életjáradé
kos.

Leibwäsche, n. fehérnemű.
Leibzucht, n. (bizt.) életjá

radék ( különösen a házas
társnak halálesetre bizto
sítottjáradék ).

Leibzuchtsvertrag, h. (Vita- 
litien- oder Altentheils- 
vertrag), életjáradéki szer
ződés.
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Leicht, könnyű ; silány; das 
ist sehr leichte Waare, ez 
igen silány árú; das ist 
leichtes Geld, das kann 
ich nicht zum Nennwerthe 
annehmen, ez igenis köny- 
nyii pénz, ezt névértéke 
szerint el nem fogadhatom; 
leicht machen, könny íteni, 
könnyűvé tenn i; sich et
was leicht machen, köny- 
nyű végét fogni a dolognak; 
mit leichter Mühe, köny- 
nyü szerrel, könnyen.

Leichterfahrzeug, h. kirakó
hajó, sajka.

Leichtfüssiges Geld, k. apró
pénz.

Leid. Es tinit uns leid, dass..., 
sajnáljuk, hogy . . .

Leiden. Die Geschäfte le i
den unter der Krisis, az 
üzletek a válság miatt szen
vednek ; Schaden leiden, 
kárt vallani; Mangel lei
den, szükséget lá tn i; die 
Sache leidet keinen Auf
schub, a dolgot nein lehet 
halasztani, a dolog halasz- 
táist nem tűr.

Leidlich, tűrhető, meglehetős; 
leidlicher Preis, meglehe
tős ár.

Leier, n. lant.
Leihbank, n. kölcsönző bank.
Leihbibliothek , n. kölcsön- 

könyvtár.
Leihcasse, n. kölcsönpénztár.
Leihen, 1) kölcsönözni, köl

csönadni ; 2 ) kölcsönözni, 
kölcsönkérni, kölcsön venni.

Leiben, k. kölcsönzés; köl
csönkérés; zu Leihen be
kommen, kölcsönkapni.

Leihgeld, k. kölcsöndij.
Leihgeschäft, k. kölcsönügy

let.
Leihhaus, k. zálogház,
Leihkapital, k. kölcsöntőke.
Leihverein, h. kölcsönző- 

egylet.
Leihvertrag, h. kölcsönszer

ződés.
Leihweise. Jemandem eine 

Summe Geldes leihwei
se überlassen, valakinek 
valamely összeget kölcsön 
adni, valamely összeget köl-

Xieicht

csőnk ép vala,kinek áten
gedni.

Leim, h. enyv; thierischer 
Leim, állatenyv.

Lein, h. len.
Leindotter, h. sárgarepcze.
Leine, n. kötél, madzag; 

(ha j.), vékony kötél.
Leinen, len-, lenből való.
Leinen, k. vászon, gyolcs.
Leinengarn, k. lenfonal.
Leinengewebe, k. lenszövet, 

vászon.
Leinenwaare, n. gyolcsáru, 

vászonárú.
Leinenzwirn, h. lenfonal, 

czérna.
Leinkuchen, h. lenpogácsa.
Leinöl, k. lenolaj.
Leinpfad, h. (ha j.) vontató 

út, hajóhuzó út; (népiesen) 
lajafánt.

Leinsamen, h. lenmag.
Leintuch, k. lepedő.
Leinwaare, n. gyolcsárú.
Leinwand, n. vászon; feine 

Leinwand , gyolcs; ge
bleichte Leinwand, fehérí
tett vászon ; ungebleichte 
Leinwand, fehéritetlen vá
szon ; impragnirte Lein 
wand, vízmentes vászon.

Leinwandhandel, h. Lein- 
wandhandlung, n. vászon.- 
kereskedés.

Leinwandhändler, h. vászon- 
kereskedő, gyolcsos.

Leinwäsche, n. fehérnemű.
Leiste, n. 1) lécz; 2) posztó

szél; 3) lőcs (a kocsin).
Leisten, h. kapta, kaptafa, 

sámfa.
Leisten. Die Fabrik leistet 

wenig, a gyár keveset ter
mel; der junge Mann lei
stet uns wenig, ez a fatal 
ember kevés - hasznunkra 
van; eine Zahlung leisten, 
fizetni, fizetést teljesíteni : 
Genüge leisten, eleget ten
ni ; einen Eid leisten, 
megesküdni, esküt tenni; 
Dienst leisten, szolgálatot 
tenni.

Leistengarn, k. posztószélfo- 
nál (durva gyapjnfonál a 
posztószélek gyártásához).

Leistung, n. teljesített mun

Leixu
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ka, teljesítmény; szolgál- 
mány; Leistung einer 
Zahlung, fizetés teljesítése; 
seine Leistungen befrie
digen nicht, működése nem 
elégít ki.

Leistungsauszug, h. munka- 
teljesítési kivonat.

Leistungsfähig, munkaképes, 
munkabíró, munkára képes.

Leistungsfähigkeit, n. mun
ka k ép esség, mun ka bírás.

Leistungsperiode, n. teljesí
tési időszak V. határidő.

Leistungspíiicht, n.teljesítési 
kötelez/ ttség.

Leistungspflichtig, teljesítés
re köteles.

Leistungsraj)port, h. jelentés 
a működésről.

L  eistungsunf ähig, lí 7? jta/í rp- 
telen.

Leiten, 1) vezetni; das Ge
schäft leiten, üzletet vezet
ni ; 2 ) ( a. m. instradiren) 
irányítani; irrthümlich 
geleiteter B r ie f, tévesen 
irányított levél.

Leitend, vezető; leitender 
Director , vezérigazgató; 
die leitenden Bankinsti
tute, a hangadó bankok, 
irányadó bankok; der lei
tende Gedanke dieser Un
ternehmung, e vállalat ve
zéreszméje.

Leiter, n. létra, lajtorja; 
hágcsó ; (am Wagen) sze
kéroldal.

Leiter, h. vezető; Leiter ei
nes Geschäfts, üzletvezető.

Leiterwagen, h. oldalas sze
kér, parasztszekér.

Leitfaden, h. vezérfonal.
Leitseil, k. gyeplő.
Leitung, n. vezetés; die Bank 

steht unter der Leitung 
eines Ausschusses, a bank 
választmány vezetése alatt 
áll; unter Ihrer Leitung 
werde ich mir bald die 
nöthige Gewandlieit an
eignen, vezetése alatt csak
hamar elsajátíthatom a 
szükséges ügyességet; un
richtige Leitung eines 
Briefes, levél hibás irányí
tása.
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Lekwar, h. lekvár, iz ; küL 
szilvaiz, haraczkiz.

Lenken, kormányozni, irá 
nyozni ; seine Aufmerk
samkeit auf etwas lenken, 
figyelmét valamire irányoz
ni V. fordítani.

Leogomme, leogomma (méz- 
gapótló).

Leonischer Draht, leoni 
drót.

Leonisches Gold, hamis 
arany és ezüst.

Leonische Waare, leoni árú 
(paszomántárú ).

Leopardenfell, k. párducz- 
bör.

Lepidolith, lepidolith ( ásvány 
lithion készítmények stb. 
előállítására).

Lequar, h. lekvár, iz ; kiil. 
szilvaíz, baraczkíz.

Lerchenholz, k. vörösfenyőfa.
Lerchensame, n. galócza- 

mag.
Lerchenschwamm, h. ga- 

lócza.
Lese, n. szüret.
Lesekohle, n. javaszén, válo

gatott szén.
Lestage, n. berakás.
Lettem, (nyomd.), öntött 

betű.
Lettre et argent, (b r.) papír 

és pénz.
Lettres aux valeurs decla- 

Yées,értéknyilvá7iítással el
látott levelek.

Letzt. Der letzte Preis, utol
só ár ; ich schrieb Ihnen 
am 30. letzten Monats, 
mult hó 30-án irtani Ön- 
7iek; mein Letztes war 
vom 31. Mai, utolsó leve
lem május 31-én kelt; mit 
der letzten Post, a legutób
bi postával; letzter W ille, 
végrendelet; es ist mein 
Letztes, ez utolsó fillérem.

Ijetzterwähnt, letztgedacht, 
utóbb említett.

I jetzt jährig, tavali.
I jetzt willige Anordnung, n. 

végi'endelet.
Leu, román pénz == egy 

frank.
Leuchter, h. gyertyatartó.
Leuchtgas, k. világító gáz.

Leuchtthurmgebühr, n. vi
lágító toronyilleték.

Levantiner, k. keleti, levanti 
( különösen kereskedőhajós 
a földközi tengeren).

Levantisch. Levantische 
Waaren, levanti áruk ; le- 
vantischer Handel, levan
ti kereskedés.

Leviathan, h. (átv. ért.) szer
feletti, szertelen.

Leviren, emelni; einen Pro
test levirén, tiltakozni, 
óvatolni, óvást tenni.

Levirung des Protestes, n. 
(v .) óvástétel, óvatolás.

Li, li (khinai 7nérföld =  0’575 
km.).

Libelle, n. szintező (építé
szetnél s 7nérnökségnél).

Liberaler Berufszweig, h. 
szabad foglalkozás.

JjihQTÍYt, felszabadított; libe- 
rirte Actie, felszabadított 
részvény.

Liberirung, n. felszabadítás.
Libidivi, libidivi ( gyümölcs 

festésre).
Liceiitbrief, h. vámjegy.
Licenz, n. engedély, szabad

ság (különösen használják 
vámnál a, különben tiltott 
árúknak nagy vámfizetés 
mellett történhető behozata
lának kifej ezésére).

Licenzabgabe, n. szabadalmi 
adó. [illeték.

Licenz gebühr, n. engedélyi
Licenzscliein, h. (vám) en

gedélylevél, engedély.
Lichen, h. zuzmó.
Licht, k. 1) gyertya; gezo

genes Licht, mártott gyer
tya ; 2 ) világosséig ; etwas 
bei Lichte besehen, vala
mit közelről megnézni; va
lamit jó l megvizsgálni; et
was in ein vortheilhaftes 
Licht stellen, JÓ oldaláról 
felmutatni valamit; hin
ters Licht führen, reászed
ni ; sich selbst im Lichte 
stehen, saját hasznát v. ja 
vát nem látni.

Licht, ( a. m. hellfarbig) vi
lágos; lichtblau, világos
kék; lichtgelb , világos- 
sárga stb.
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Lichtbild, k. áttetsző kép 
(porczellánból).

Lichtdämpfer, h. gyertyaoltó.
Lichtdruck, h. fénynyomat.
Lichten (ha j.) í )  kiüríteni; 

felszedni (a horgonyt) ;
3) (a. 7)1. leichten), köny- 
nyüvé tenni.

Lichter, h. (ha j.) úszóvá tett 
(hajó, naszád), bui'csella.

Liclitergeld, k. Lichterlolin, 
h. (ha j.) kii'akó bér.

Lichterplätte, n . (haj. )  fö d e t-  
le n  k om p .

Lichterschifí, Lichtschiff, k. 
(h a j.) burcsella, kirakó 
sajka; (oly hajó, melynek 
feladata teher-atvétel által 
könnyíteni más hajókon, 
hogy azok a sekélyes vizen 
átmehessenek).'

Lichtputze, Lichtscheere, n . 
k o p p a n tó .

Lichtputztasse, n . k op p a n tó  
tá lc z a .

Lichtschirm, h. lámpaernyő.
Licitando, árverés utján, ár- 

verése7i; licitando kaufen, 
ái'verésen v. árlejtés utján 
vásárolni.

Licitandoverkauf, h. árverés 
utján eladás, elái'verezés.

Licitant, h. árverő.
Licitation, n. 1) á7rerés ; 2) 

(a .m . Abminderung) ár
lejtés ; im Licitationswege 
kaufen, árverés v. árlejtés 
utjéin vásárolni.

Licitationsprotoeoll, k. ár
verési V. á7lejtési jegyző- 
könyv.

Licitiren, 1) árverezni; 2) 
(a . m. abmindern), árlej- 
tezni.

Lieb, kedves; lieber Freund, 
kedves bai'átom; es ist mir 
lieb, dass . . . ,  szeretem, 
hogy. . . ;  thun Sie das 
mir zu lieb, tegye meg 
kedveinért; jeden lieben 
Tag, minden áldott nap.

Liebfrauenmilch , n. e g y ik  
le g fÍ7 io m a b b 7 n jn a i b o r  n eve .

Liebhaber, h. 1 ) der Artikel 
findet keine Liebhaber, a 
czikk nein igen talál vevőt; 
2 ) (b r.) szökkentő; die 
Liebhaber haben in der
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L iebhaberei L iefenm gsanftrag Liegenschaft

letzten Woche viel Geld 
verloren, a szökkentök a 
mult héten sok pénzt vesz
tettek.

Liebhaberei, (b r .) szökken- 
tés ; er ist in Liebhaberei 
getreten, er ist in die L ie 
be gegangen, szökkentésre 
adta magát.

L i ebhab er wer th, h. elöszere- 
teti érték.

Liebig’scher Fleischextract, 
Liebigfele húskivonat.

Lieblingspapier, k. (b r.) ked- 
venczpapir.

Liedlohn, h. (b .) munkabér, 
napibér.

Lieferant, h. szállító.
Lieferbar, szállitható; in ei

nem Monate lieferbar, egy 
hó alatt szállitható.

Lieferbarkeit, n. > br.) szál
líthatóság.

Lieferer, h. beszerző ; beszcil- 
l i tó ; eladó.

Lieferfrist, n. szállítási ha
táridő.

Lieferfristversicherung, n. 
szállítási határidő biztosí
tása.

Liefern, \) szállítani, szolgál
tatni ; (árut)  beszerezni; 
in drei Tagen zu liefern, 
három nap alatt szállítan
dó ; frei an Bord geliefert, 
bérmentesen hajóra szállít
va ; zu welchem Preise 
liefern Sie uns die Waare? 
mily áron szerzi Ön szá
munkra az árut?; 2) (b r.) 
átadni; per ersten Mai 
zu liefern, május elsejére 
átudnndó ; 3) er is gelie
fert, oda van; wenn Sie 
mich nicht schonen, bin 
ich .für immer geliefert, 
ha Ön meg 7iem kiméi, örök
re meg vagyok rontva, el
vesztem.

Lieferschein, Lieferzettel, h. 
szállító levél.

Lieferterm in , h. szállítási 
határnap.

Lieferung, n. 1) szállítás ; 
wúr haben schon eine 
Quantität auf Lieferung 
im nächsten Monat ver
kauft, már eladtunk egy

öszletet, 'a jövő hóban szál- 
lítandót; Lieferung ins 
Haus, házhoz szállítás; auf 
Lieferung anbieten, szál
lításra kínálni, szállitan- 
dóul k íná ln i; auf L ie fe
rung verkaufen, szállítás
ra eladni; Verkauf auf 
feste Lieferung, eladás 
szabott idejű szállításra ; 
Lieferung á Condition, 
(kk.) feltételes küldemény 
( mikor bizományos az el 
nem adott példányokat a ki
adónak a jövő évben visz- 
szaküldheti) ; wegen nicht 
erfolgter Lieferung, szállí
tás elmulasztása m iatt; 2) 
beszerzés ; eine Lieferung 
übernehmen, beszerzést el
vállalni ; einen Contract 
auf Lieferung abschlies- 
sen, szerződést kötni beszei'- 
zésre ; 3) (kk.) füzet; die
ses W erk  erscheint in L ie 
ferungen von 6 Bogen, ez 
a munka hat íves füzetek
ben jelenik meg.

Liefertmgsauftrag, h. szállí
tási megbízás, megbízás 
szállításra, megbízás be

szerzésre.
Lieferungsbedingung , n. 

szállítási feltétel.
Lieferungscontract, h. szál

lítási szerződés, beszerzési 
szerződés.

Lieferungscours, h. szállítási 
árfolyam.

Lieferungsgeschäft, k. 1) szál
lítási ügylet, szállítási üz
le t; 2 ) ái'uszerzési ügylet, 
beszerzési ügylet.

Lieferungskauf, h. vétel szál
lításra.

Lieferungsort, 7̂. szállítási 
hely.

Lieferungspreis, h. szállítá
si ár.

Lieferungsschein, h. szállító- 
jegy ; szállító levél.

Lieferungstermin, h. szállí
tási határnap.

Lieferungsverkauf, h. eladás 
szállításra.

Lieferungsvertrag, h. szállí
tási szerződés.

Lieferungswaare, n. 1) szál

lna

litandó áru; die Berichte 
bestätigen ein Steigen der 
Lieferungswaare, a tudó
sítások megerősítik a szál
lítandó áru áremelkedését; 
2 ) szállitmányi áru.

Lieferzeit, n. szállítási idő.
Lieferzeitinteresse, k. szállí

tási idő iránti érdek.
Lieferzeitinteressedeclara

tion, n. érdekbe vallás (a 
szállítási időt illetőleg).

Lieferzeitinteresseversiche - 
rung, Lieferzeitsversiche
rung, n. szállítási idő biz
tosítása.

Liegegeld, k. 1 ) várakozási 
díj, vá r̂ásbér (a hajósnak 
a kirakodás lassítása miatt 
vesztett időért fizetett ősz
szeg ) ;  2) tárbér; ászok- 
pénz.

Liegen. W ir lassen es für 
Ihre Eechnung liegen, az 
Ön számlájára állani 
hagyjuk; die Gelder lie
gen bereit für Sie, a 
pénz készen van az Ön ré
szére; der Artikel ist nur 
durch Ihre Schuld liegen 
geblieben, a czikk csak 
az Ön hibája miatt maradt 
vissza; es liegt uns daran, 
die Antwort schnell zu er
halten, érdekünkben áll, 
hogy a választ gyorsan 
megkapjuk ; es liegt nicht 
in meiner Absicht, nem 
ezélorn, nem szándékom; 
es liegt m ir nicht viel da
ran, nem sokat törődöm ve
le, nem sokat gondolok ve
le ; es liegt nun an Ihnen 
diese Sache., zu ordnen,, 
most már az Ön dolga ezt az 
ügyet rendezni; ein Un
ternehmen Hegen lassen,. 
valamely vállalatot abba
hagyni.

Liegende Gründe, Liegen
des Gut, fekvő jószág, fekvő 
birtok , földbirtok , fekvő- 
ség.

Liegengebliebene Waare, ott 
maradt áru.

Liegenschaft, n. fekvőség, 
fekvő birtok, ingatlan va
gyon.



Liiegenscliaftskonto liindenblütlie liiqu idum

Liegenschaftskonto , h. in 
gatlan számla.

hÍQgQÍ2LgQ,vesztegna'pok(vám-
nál).

Liegezeit, n. (ha j.) veszteg- 
idö.

Lieue, franczia mérföld— 10 
kilométer; postáná>l =  3898
m. ; tengeren 5560'6 méter.

Ligroine, ligroine, 'petróleum 
szesz.

Likör, h. likőr, l. Liqueur.
Limitation, 7i. hatósági ár

szabás.
Limited liability , korlátolt 

•<zavatosság.
Limitiren, inegszábni, szahá- 

lgozni (valaminek árát) ; 
ich lim itire Ihnen keinen 
Preis, nem szabom meg az 
árát.

L im itirt, szabott; limitirte 
H a ft , korlátolt felelősség.

Limito, k. korlátolt ár.
Limito Frucht, n. szabott 

éiru gabona.
Limitopreis, h. bizományi 

á r ; szabott ár.
Limitosalz, k. kedvezményi 

áru só.
Limitum, k. árszabás; das 

Limitum überschreiten o. 
übersteigen, túlmenni a 
szabott áron; erreichbares 
lÁmit\nn,elérhető, gyakor
lati árszabás; unerreichba
res Limitum, nem gyakor
lati árszabás; ich stelle 
Ihnen kein Limitum, nem 
szabok á rt; innerhalb Ih 
res Limitums, az Ön által 
megszabott áron belől; ein 
höheres Limitum bewil
ligen, magasabb árszabást 
engedélyezni; mehr Spiel
raum in einem Limitum 
lassen, az árszabáson belül 
7iagyobb szabadságot enge
délyezni ; ein Limitum er
reichen, szabott árt eléírni.

Ijimonade, n. czitromviz, 
czitrornlé, limonádé.

I iimonadenpulver, k. limo
nádépor.

liimonadenwasser, k. lirno- 
nádéviz.

liimone, L im on ie , n. czit- 
rom.

Lindenblüthe, n. hársvirág.
Lineal, k. vonalzó.
Lineator, h. sorzó eke.
Lingerie, n. vászonkereske

dés , fellérnemü-kereskedés.
Lingua franca, lingua fran 

ca (a levanti kereskedők 
közlekedési nyelve, rontott 
olasz nyelv keleti szavak
kal tai'kázva, ma különö
sen Egyptomban s Smyr- 
náhan divatos, de Trieszt
ben sem ritka).

Linie, n. (vu .) vonal, pálya
vonal , vasútvonal; die 
nördliche Linie rentirt 
sich besser, az éjszaki vo
nal jobban jövedelmez; die 
projectirte Linie, a ter
vezett vonal.

Linienblatt, k. sorvezető (a  
sorok egyenes vitele végett 
Írás alá teendő vonalzott 
papir), L Faulenzer.

Linienstörung, v. vezeték- 
megsza kit ás, vonalmegsza- 
kitás.

Liniren, vonatozni, lineázni.
Linirtes Papier, vonalzott 

papiros.
Linnen, k. lenáru, gyolcsáru, 

vászon.
Linoleum, k. parafatakaró.
Linon , h; linón, bulyavá- 

szon.
L ion d ’or, belga arany,értéke 

körülbelől ÍO‘̂ !s forint.
Linse, n. 1) lencse; 2) (lát

csőben ) lencse, lencseüveg ; 
3) tengely szög.

Liqueur, h. likőr.
Liquid 1) folyó, folyóvá tett; 

2) tisztába hozott; igazolt; 
liquide Aussenstände, tisz
tába hozott kinnlevő tarto
zások ;folyé)vá lett tartozá
sok ; liquide Forderung, 
folyósított követelés, lejárt 
követelés^

Liquidation, n. 1) felszámo
lás ; A  et Cie in Liquida
tion, Ä és társa felszámo
lás a la tt: die Liquidation 
wird ruhig verlaufen, a 
felszámolás simán fog le
fo ly n i; H err N. ist mit 
der Liquidation beauf
tragt, N. úr van a felszá-
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molással megbizva; 2 )
számla; Liquidation eines 
Anwalts, ügyvéd költség- 
jegyzéke ( a mit költség 
fejében felszámolt) ;  3)
Liquidation eines Scha
dens, kár tisztába hizatala, 
kiegyenlítése v. felszámí
tása.

Liquidationsbogen, h, felszá
molási jegyzék; (v .) be
nyújtási ív.

Liquidationsbuch, k. folyó
sítási könyv.

Liquidationscours, h. fe l
számolási árfolyam.

Liquidationsfirma, n. felszá
molás alatt levő czég (szü- 
nőfélben levő kereskedés 
czége).

Liquidationstag, h. felszá
molási nap.

Liquidationstermin, h. fe l- 
számolási határnap.

Liquidations verfahren, k. 
felszámolási eljárás.

Liquidator, h. felszámoló; 
számfejtő.

Liquidatur, n. számfejtőség, 
számvevőség, számfejtő hi
vatal.

Liquidiren, 1) felszámolni; 
das Haus N. hat liquidirt, 
N. ház felszámolás alá ju 
tott; mit den Gläubigern 
liquidiren, a hitelezőkkel 
felsMÍmolni; 2) der Anwalt 
hat zu hoch liquidirt, az 
ügyvéd nagyon magasra 
tette költségjegyzékét.

Liquidirung, n. 1) felszámo
lás ; 2 ) számfejtés.

Liquidirungserklarung, n. 
felszámolási nyi latkozat.

Liquidirungsverfahren, k. 
felszámolási eljárás.

Liquidität, n. felvehetőség.
Liquidstellung, n. (hátra 

levő adósságnak) tisztába 
hozatala; a hátralékok ki
számolása, igazolása és 
számbavétele.

Liquidum, k. világos adós
ság ; zu meinem L iqu i
dum zu 60 Gulden sind 
noch die Zinsen und Un
kosten zu nehmen, 60 fo 
rintnyi világos követeié-



Xtira ita liana Xiocal liolm

semhez még a kamatok és 
költségek számitandók.

Lira italiana, olasz Ura v. 
frank (= 4 0  kr.).

Lisiére, n. 'posztószél.
Liste, n. lajstrom, jegyzék; 

ausführliche Liste der 
Ziehungen, a sorshúzások 
részletes jegyzéke; Liste 
der Preise, árjegyzék ; 
Liste der Course, árfo
lyamjegyzék.

Listenabschnitt, h. jegyzék
szelvény.

Liter, h. liter.
Literalcontract, h. Írásbeli

szerződés.
Literalobligation, n. Írásbeli 

kötelem.
Literarconvention, n. (nem

zetközi) irodalmi szerző
dés.

Literarisch, irodalm i; lite
rarisches Eigenthum, író i 
tulajdon; literarische E r
zeugnisse, irodalmi termé
kek.

Lithographie , n. 1) kőnyo
mat; 2 ) könyomda.

Lithographiestein, h. kő- 
nyomdakő.

Lithographisch, kőnyomatu; 
kőnyomatban.

Lithophanie, n. lithophania, 
áttetszőképek porczellán- 
bisquitből.

Litigiren, perlekedni.
Litis contestatio, perhebo- 

cscitkozás; litis curator, 
perügyelő; litis denun- 
ciatio, perbejelentés.

Litze, n. paszomántos zsinór, 
zsinórmadzag.

Litzenbrüder, hajóalkuszok.
Litzenzwirn, h. zsinegczérna.
Livre, livre (franczía súly- 

mérték s régi pénznem).
Livrée, n. cseléd-eqifenruha, 

libéria.
Livre sterling, az angol ster

ling neve, jegye : £ =  10 
forint.

Livréetuch, k. cselédposztó.
Lizenz, n. l. Licenz.
Lizzari, lizzari (buzérfesték).
Lloydgesellschaft, n. Lloyd- 

társulat.
Lloydliste, n. Lloyd jegyzék.

Local, Locale, k. helyiség, 
kill, üzlethelyiség.

Localbahn, n. ( vu.) helyi 
érdekű vasút.

Localbehörde, n. helyható
ság.

Localconsum, h. helyi f o 
gyasztás.

Localerhebung, n. helyszíni 
felvétel.

Localisation, n. helyszíne
lés.

Localisationssentenz, n. Lo- 
calisationsurtheil, k. (Prio- 
ritats- od. Klassifications- 
urtheil), sorozat megálla
pítása ( a csőd-eljárásban 
a hitelezők sorrendjének 
megállapitása)  ; sorrendi 
határozat.

Localisiren, 1) egy helyi'e szo
rítani, korlátolni; 2) hely
színelni.

Localisirung, n. helyszínelés.
Localisirungszahl, n. hely- 

színelési szám.
Localitat, n. helyiség.
Localkenntniss, n. helyisme

ret, a helyi viszonyok is
merete.

Localtarif, n. helyi díjszabás.
Localverhältnisse, helyi vi

szonyok.
Localverkehr, h. helyi for

galom.
Localzug, h. (v'U.), helyi vo

nat.
Localzulage, n. helyi pótlék.
Location, n. elhelyezés, szét

osztás, sorozás.
Loch, k. lyuk ; die Gasse 

hat ein Loch bekommen, 
a pénztárnak nagy híjjá 
van ; ein Loch zustopfen, 
adósságot fizetni; ein Loch 
zu- und das andere auf- 
machen, adósságot adós
sággal fizetn i; die Sache 
hat ein Loch bekommen, 
a dolog dugába dőlt.

Lochbeutel, h. lyukvéső, lyu
kasztó véső.

Locheisen, k. lyukasztó vas, 
lyukvágóvas.

Locke, n. fü rt, hajfürt.
Lockende Versprechungen, 

csábító Ígéretek.
Locker, laza; lazán; locker
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verpackt, lazán csomagolt; 
unsere Beziehungen zu 
diesem Hause sind locker 
geworden, összeköttetésünk 
ezzel a házzal meglazult.

Loco, helyben ; der Weizen 
gilt loco 8 Gulden, auf 
Lieferung nach N. 9, a 
buza ára helyben S forint, 
N-be szállítva 9 ; locus si- 
gilli, pecsét helye.

Locomobil, k. gőzgép (szál
lítható).

Locomotive, n. (vu .) gőzko
csi , gőzmozdony, lokomo
tív ; Bahn mit Locomoti- 
venbetrieb, gőzvasut.

Locomotiveisenbahn , n. 
( vu.) mozdonyvasut; Loco
motiveisenbahn ersten 
Banges, első rangú moz
donyvasut.

Locomotivfahrkarte, n. (v u .) 
locomotivjegy.

Locomotivführer, h. (vu .) 
mozdonyvezető.

L  o cko ut, munkaszüntetés
( Dl unkaadó részéről).

Locowaare, n. helyben levő 
áru, kéznél lévő á ru ; w ir 
haben ein Sinken der L o 
cowaare um 2 Gulden zu 
verzeichnen, a helyben 
levő árunál két forintnyi 
árcsökkenést jegyezhetünk.

Locus regit actum, az ügy
let a megkötési hely törvé
nyei szerint ítélendő meg.

Loden, h. 1) loden kelme; 2) 
darócz, daróczposztó.

Lodenrock, h. da,róezkabdt.
Lodenstoff, h. daróczkelme.
Löffel, h. kanál; einen über 

den Löffel barbieren, va
lakit rászedni, szeme szőrét 
kiszedni.

Logbuch, k. (ha j.) napló.
Logg, k. (ha j.) sebességmérő.
Lohe, n. csáva.
Lohextract, k. cserkivonat.
Lohrinde, ??.
Lohn, h. bér, fizetés, munka

bér; Jemanden in Lohn 
nehmen, valakit bérbefo
gadni, valakit felfogadni; 
bei 'Jemandem in Lohn 
stehen, valakinél bérért 
szolgálni; bedungener



Lohn macht keine Feind
schaft, szegődött hév, osz
tott koncz.

Lohnabzug, h. bér levonás.
Lohnabzugsbuch, k. bérlevo

nó könyv.
Lohnarbeit , n. bérmunka, 

nap sz ámmun ka.
Lohnarbeiter, h. bérmunkás, 

napszámmunkás.
Lohnbediente, Lohndiener, 

k. bérszolga.
Lohnen. Es lohnt der Mü

he, érdemes a fáradságra; 
es lohnt sich nicht, es 
lohnt sich der Mühe nicht, 
7iem érdemes, nem fizeti ki 
magát.

Lohnend. Es wurden viele 
Verkäufe zu lohnenden 
Preisen abgeschlossen, 
sok eladás történt méltá
nyos ciron ; lohnendes Ge
schäft, jövedelmező, nyere
séges ügylet.

Lohnerhöhung, n. béreme
lés, bérfölemelés, bérjavi- 
tás.

Lohnlakai, li. bér inas.
Lohnkutsche, n. bérkocsi.
Lolmliste, n. bérlajstrom.
Lohn Satzung, n. bér szab ás.
Lohnsteuer, n. munkahér- 

adó.
Löhnung, n. zsold.
Löhimngsbetrag, n. zsoldösz- 

szeg.
Löhnungsconsignation, n. 

bérösszeirás.
Löhnungstag, h. fizetésnap.
Lohnverminderung, n. bér- 

leszállitás.
Lobnvertrag, h. bérszerződés.
Lohnvorschuss, h. bérelőleg.
Lohnzettel, h. bérjegyzék.
Lohziegel, h. cserpogácsa 

(kilúgzott cser).
Lokalisation, lokalisiren etc. 

LLocalisation, localisiren.
Lombard, k. zálogkölcsön.
Lombarddarlehen, k. zálog- 

kölcsö n ,lo  mbardkölcsön.
Lombarden, (ür.) az osztrák 

déli vasúttársaság részvé
nyeinek börzei elnevezése.

Lombardgeschäft, 7c.Zom5ard- 
ilgyJet (rövid, időre szóló 
kölcsön kézi zálogokra).

Liolinabziig;

Lombardirung, n. lombard- 
üzlet, zéilogkölcs'ón.

Lombardisiren, lombardügy- 
leteket folytatni.

Lombardmarkt, h. lombard- 
piacz. [j^gy-

Lombardschein, h. lombard-
Lombardzinsfuss, h. lom- 

bardkamatláb.
Lompen, Lompenzucker, h. 

darabos czukor, l. Lum 
penzucker.

Longe, n, fu tó szár, vezeték.
Loof , hajófont negyede == 

dl'883 kg.
Loogglas, k. (ha j.) loogüveg 

(a  hajó gyorsaságéinak ki- 
tudására szolgáló üveg).

Loos, k. 1) sorsjegy ; 2) ( a.
m. Partié) csomag; l. L o s ; 
3) (osztályul esett rész) 
nyilas.

Loosnummer, n. sorsszám ; 
gezogene Loosnummer , 
kisorsolt szám.

Lootse, Lootsmann, h. ( haj.) 
révkalauz, hajókalauz.

Lootsengebühr, n. Lootsen- 
geld, k. (ha j.) kalauzdíj.

Lootsenwasser, k. (haj.) ka
lauzjárás.

Lorbeerblatt, k. babérlevél.
Lorbeerkranz, h. babérko

szorú.
Lorbeeröl, k. babér olaj.
Lorgnette, 7i. félszemüveg, 

csiptetö.
Los, 1) szabadon, csomago- 

latlan állapotban; ich wün
sche den bestellten Tabak 
los zu erhalten, a megren
delt dohányt csomagolatla- 
nul akarom megkapni (csak 
hordóban s nem apróbb 
csomagokba kötve)  ; 2) ich 
weiss nicht, wie ich die 
Waare los werden soll, 
nem tudom, hogy adjak 
téli az áréin; sich jeder 
Verbindlichkeit los und 
ledig erachten, ininderi kö
telezettség alul teljesen fe l
mentettnek hinni magéit.

Los, k. csoport; ein Los von 
100 Ballen, száz csomagból 
álló csoport; in Lose ein- 
theilen , csoportokba osz
tani.

L  om bar d ir nng
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Löschen, 1) törölni, kitörölni 
(Írást) ; ein Schiff im 
Schifísregister löschen, a 
hajót a hajólajstromból ki
törölni; 2 ) törleszteni ( adós
ságot).

Löschpapier, k. itatóspapir.
Löschplatz, h. (ha j.) kira

kodó hely, kii^akodó kikötő.
Löschrequisiten, oltószerek.
Löschung, n, 1 ) törlés ; L ö 

schung der Eintragung, 
bejegyzés törlése; 2 ) tör
lesztés (adósságé); 3) (ha j.) 
kirakodéis; die Löschung 
des Oels ist noch nicht 
beendigt, az olaj kirakását 
még nem végezték be.

Lösciiungserlaubniss, n. tör
lési engedély.

Löschzeit, n. (ha j.) kirako
déis ideje.

Lösen 1) bevenni; wie viel 
lösen Sie wohl durch
schnittlich des Tages,?, 
ugyan mennyit vesz be Ón 
átlag naponként?; am heu
tigen Tage habe ich kaum 
30 Gulden gelöst, a mai 
napon alig árultam 30 fo 
rin tot; 2 ) (v ii.) váltani; 
die Billete werden an die
ser Kasse gelöst, a jegye
ket ennél a, pénztéirnál vált
ják ; 31 kivédtani; ein
Pfand lösen, zálogot kivál
tani; einen Vertrag lösen, 
szerződést felbontani.

Loses Gut V//u?.j tartalék- 
készlet, szabados jószág.

Losschlagen, tidadni (áréin); 
ich war sehr zufrieden 
dieselben zu diesem Prei
se losschlagen zu können, 
nagyon örültem, hogy ily 
áron téliadhattam rajtuk; 
die Verkäufer zum Los
schlagen bringen, arra 
bír ni az eladókat, hogy 
áruikon téiladjaaiak; be
vor die Waare verdirbt, 
schlagen Sie dieselbe á 
tout prix los, mielőtt a 
portéka elromlanék, adjon 
túl rajta, béirmi éiron.

Los sein (etwas), megszaba- 
dulni (valamitől), már 
nem bírni ; ich möchte

lios sein



meinen Cafíee gern los 
sein, szeretnék kávémtól 
megszabadulni.

Lossgeld, k. (ha j.) kirako
dási költség.

Lossplatz, k. (haj.) kirakodó- 
hely, kirakodó kikötő.

Losszeit, (ha j.) kirakodás 
ideje.

Losung, n. (a. m. das für 
Waaren gelöste Geld), 
árulás, bevétel; befolyó 
pénz (eladott áruért).

Lösung, n. 1) bevétel, árulás; 
2 ) megoldás; wir beschäf
tigen uns mit der prakti
schen Lösung der Frage, 
a kérdés gyakorlati megol
dásával foglalkozunk; 3) 
Lösung eines Vertrags, 
szerződés felbontása.

Losungsbuch, k. árulási 
könyv, bevételi napló.

Losungswaare, n. kelendő 
áru.

Los werden, szabadulni, meg- 
meuekedni; geringere Qua
litäten kann mann un
möglich los werden, so 
lange gute auf dem Platze 
sind, rosszabb minőségű 
árúktól lehetetlen megsza
badulni, 7iiig jobbak van
nak a piaczon endlich 
hin ich meinen Zucker 
doch noch los geworden, 
czukromon mégis túlad
tam, mégis megszabadultam 
czukromtól.

Loth, k. 1) la t ; '2)} forrasztó, 
fo7'rasz; 3) (a. m. Senk
blei) mérő ón, piom.

Lothgarn, k. mérő zsineg.
Löthig, latos; dreizehníöthi- 

ges Silber, tizenháromlatos 
ezüst, tizenhárom próbás 
ezüst.

Löthrohr, k. forrasztó cső.
Lotse, l. Lootse.
Lotterie, n. lutri, sorsjáték; 

in die Lotterie setzen, lut- 
rira tenni.

Lotterieanlehen, k. Lotterie
anleihe, n. so7'sjáték-köl~ 
csőn. [ték-gyűjtő.

Lotteriecollector, h. sorsjá-
Lotteriedirector, h. sorsjá

ték-igazgató.

LiOssgeld

Lotteriegewinn, h. sorsjáték- 
nyeren ény.

Lotterieloos, k. lutriczé- 
dula.

Lotteriepapier, k. sorsolási 
papír.

Lotteriepromesse, n. soi's- 
jegyigérvény.

Lotto, k. sorsjáték, lutri.
Lottocollectant, h. lutris.
Lottodirection, n. lottoigaz- 

gatóság.
Lottoregie, n. lottojövedék, 

soi'solási jövedék.
Lottospiel, k. lotteria, sors- 

játék, lutri.
Louisd’or, louisdor (fran- 

czia arany), Lajos arany.
Löwenantheü , h. oi’oszlán-

rész
Lowrj, (v u .) nyitott kocsi, 

pőre kocsi (kavics és más 
anyag szállítására ).

Lowry Steinkohlen, egy ko
csi kőszén =  5000 kilo
gramm (száz mázsa).

Loziren, helyezni; bérbead
ni ; ( csőd) hitelezőket so
rozni.

Lucrativ, ziyereséges ; lucra- 
tives Geschäft, nyereséges 
ügylet.

Lucrum cessans (entgange
ner Gewinn), elmaradt 
nyereség.

Lückenhaft geworden, fo 
gyatkozó, hiányos.

Liiűwigsdukaten, h. Lajos- 
(irany ( bádenipénz).

Luftballon, h. léggömb, lég
hajó.

Luftbett, k. légvánkos.
Luftpumpe, n. légszivattyú.
Lump, h.. Lumpen, rongy, 

ringy rongy.
Lumpengeld, k. potompénz, 

potomár, csekély ár.
Lumpenhandel, h. rongy- 

áridás, rongykereskedés.
Lumpenhändler, h. rongy- 

kereskedő.
Lumpenkram, h. dib-dábság.
Lumpenzucker, h. darabos 

czukor.
Luntra, luntra (hajónem).
Lupe, n. nagyító üveg, kézi 

naggitó.
Lupine, n. csillagfürt.

Lotteriegew iim
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Luppeneisen, k. bugavas, 
bocs vas.

Lupulin, lupulin, komlóliszt.
Lust, n. kedv ; er zeigte we

nig Lust zu verkaufen, ke
vés kedvet mutatott az el
adásra.

Luster, h. csillár.
Lusterstein, h. csillárkő.
Lüstre, k. fény (valamely 

kelme tükörfénye) ;  dieser 
Kattun hat ein schönes 
Lüstre, ennek a kartonnak 
szép fénye van.

Lüstres, lüszter (szövet).
Luxus, h. fényűzés, pompá- 

zás.
Luxusabgabe, n. fényüzési 

adó.
Luxusartikel, h. fényüzési 

czikk.
Luxusausgabe, n. (nyomd.) 

diszkiadás.
Luxnsconsumtion, n. pazar 

fogyasztás.
Luxuswaare, n. fényüzési 

áru.
Luzerne, n. luczerna \ takar

mány).
Lycopodium, k. korpafűmag.
Luzerna, n. luczerna.

M k

M

M =  1) Meter, méter; 2) 
mille, ezer; 3) Money, 
pénz ( angol árfolyamjegy- 
zéken); 4) Mark, máik a;
5) Memorial, Manuel, első 
feljegyzési könyv ; 6 ) Mo
nat, hónap: k. M. =
künftigen Monats, jövő 
hóban, jövő ha v i ; 1. M. =  
laufenden Monats, folyó 
hóban, folyó havi; v. M. 
=  vorigen Monats, 7uult 
hóban, 7iiult havi.

M. A. =  Mangels Annahme, 
e lfog adás hiány ában.

MC. — Metercentner, 7né- 
termázsa.

M. c. =  Mensis currentis, 
a folyó hóbavi.

Mill. =  Million, millió.
Mk =  Mark, márka; Mkgw 

=  Markgewicht, 7tiárka- 
súly.



Mm Macliinatiou Maisch
Mm =  Myriameter, myria- 

méter; mm =  Millimeter, 
milliméter.

M. p. =  maiiupropria, sa- 
játkezüleg.

Mtz == Metzen, mérő.
M. Z. == Mangels Zahlung, 

fizetés hiányában.
Mz =  Münze, pénz, vert 

pénz.
Maadschaft, n. (ha j.) keres

kedők társulata ( tengeri 
kereskedésben).

Maalbrief, h. (ha j.) hajó- 
építési szerződés.

Maass, Maassabgang, etc. l. 
Mass.

Maat, társ, segéd ; (ha j.) se
géd.

Macarone , Maccaroni, n. 
makaróni, csőtészta, csöves 
laska, olasz laska.

Macassaröl, k. makasszar- 
olaj.

Maciién, tenni; das Ganze 
macht etwa 10 Gulden, az 
egész körülbelől tíz forin
tot tesz; in diesen Aktien 
wird wenig gemacht, e 
részvényeknek kevés kelen
dőségük van, e részvények
kel keveset csinálnak; er 
macht in Wolle, gyap
júval kereskedik; es ist 
dabei nichts zu machen, 
nincs mellette mit nyerni; 
für bessere Waare würden 
wohl 15G.ZU machen sein, 
jobb áru 15 forintért is el
kelt volna; in Lieferungs- 
waare wurde heute nichts 
gemacht, szálUtmányi áru
ban ma nem volt üzlet; 
das Geschäft lässt sich 
machen , az ügylet meg
köthető; er hat sich im 
Kriege viel Geld gemacht, 
sok pénzt szerzett a hábo
rúban ; er ist ein gemach
ter Mann, megszedte ma
gát, kész ember; gemachter 
Wechsel, álváltó, pincze- 
váltó.

Macher, h. Er ist der Ma
cher hei diesem Unter
nehmen, Ő ennek a válla
latnak szerzője v. mestere.

Macherlohn, h. munkabér.

Machination, n. fondorko- 
dás.

Machon, machon ( szőtt vég
nélküli nemez gyári czé- 
lokra).

Macht, n. hatalom; Macht 
des Capitals, a tőke ha
talma ; die finanziellen 
Mächte, pénzhatalmak, a 
pénz nagyhatalmasságai; 
es steht nicht in unserer 
M aciit, nem áll hatal
munkban , nem tehetjük 
meg.

Machtbefugniss, n. felhatal
mazás ; er hat seine 
Machtliefugniss über
schritten, 
túlment.

Machtgeber, h. meghatal
mazó. [zott.

Machthaber, h. meghatalma-
Machtvollkommenheit, n. 

teljhatalom; aus eigener 
Machtvollkommenheit 

handeln , önhatalmúlag 
cselekedni.

Machwerk, k. csinálmány, 
kül. kontármü.

Macis, k. szerecsendióvirág.
Mackler, h. alkusz, l. Mak

ler.
Maculatur, n. 1) makulatúra, 

takarópapiros, sajtpapiros; 
2) (bank) elrontott példány, 
pl. utalvá?iyoknál.

Madeira, h. madeirabor.
M adiaöl, k. madiaolaj ( a 

madia sativa magvából).
Magasinage, n. raktcirozás; 

raktározási díj.
Magasins generaux, közrak

tárak.
Magasinier, h. raktárfel

ügyelő, raktáros.
Magazin, k. raktár.
Magazinage, n. raktározás, l. 

Magasinage.
Magazineur, h. raktárnak.
Magazingenossenschaft, n. 

raktártartó-egyesület.
Magaziniren, raktározni.
Magazinsbuch , k. raktár

könyv.
Magazinsgeleise, n. (vu .) 

raktárvágány.
Magazinsgenossenschaft, n. 

raktár-szövetkezet.
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Magazin ver ein , h. r  aktár- 
egylet.

Magazin Verwalter, h. rak- 
tárnok, raktári igazgató.

Magenelixir, k. Magenes- 
senz , n. giiomor - esszen- 
czia.

Magistrat, h. hatóság, tanács.
Magnesia, n. magnézia, ke- 

seréleg.
Magnet, k. mágnes, delej.
Magneteisen, k. delej vas.
Magnetnadel, n. delejtü.
Magnetstab, h. delejrúd.
Mahagoniholz, k. mahaqoni- 

fa.
Mahaj un , keletindiai keres

kedő s pénzváltó neve.
Mahaleb, mahaleb (meggyfa- 

szár) .
Mählbrief, h. (ha j.) hajóács- 

levél; hajóépitési szerző
dés.

Mahlproduct, k. őrlemény.
Mahlzettel, h. őrlésjegg.
Mahnbrief, h. intőlevél.
M ahnen, in ten i; dieser 

Schuldner will stets ge
mahnt sein , ez az adós 
mindig nógatást v á r, ezt 
az adóst mindig nógatni 
kell.

Mahner, h. in tő ; scharfe 
Mahner machen gute Zah
ler, sarkalással szokott az 
adós jó l fizetni.

Mahnschuld, n. megintett 
adósság ( mely iránt az adóst

■ ftiár megintették).
Mahnung, 7i. figyelmeztetés, 

intés; eine Mahnung an 
Jemanden richten, valakit 
megi7iteni; Zinsen vom 
Tage der Mahnung an 
fordern, kamatokat az in 
tés napjától számítva kö
vetelni; üeb er Sendung der 
Eechnung gilt für sich 
allein nicht als Mahnung, 
számla beküldése még nem 
tekinthető megintés7iek.

Mahnzettel, h. megintőjegy.
Maikenshäring, h. szüzhe- 

ring.
Maillon, m ailion , iivegzsi- 

neg.
Mais, h. tengeri, kukoricza.
Maisch, h. czefre.



Maischbotticli M alagatranbe M angelbret

Maischbottich, h. czefre- 
kád.

Maischbottichsteller,« .  czef- 
reedényadó.

Maismehl, k. kukoriczaliszt, 
polenta.

Maizena, fnaizena ( tápanyag 
kukoricza keményitö liszt
ből

Majolica, n. majolika,
Majoranaöl, k. majoránaolaj.
Majorenn, nagykorú.
Majorennitat, n. nagykorú

ság.
Majorisiren, leszavazni.
Majorität, n. többség.
Majoritätsbeschluss, 1l. több

ségi hatéirozat.
Mäkeln, 1 ) kifogásolni^ fity 

málni^ ócsárolni; mäkeln 
an der Qualität einer 
Waare, áru jninőségét ócséi- 
ro ln i; l2) czigánykodni; an 
dem Preise mäkeln , az 
árban czigánykodni.

Makler, M äkler, h. alkusz^ 
Jiajliász; beeidigter Mäk
ler, hites alkusz; unbe
fugter Mäkler, nem jogo
sított alkusz.

Makleramt, k. alkuszi iroda.
Maklerbank, Mäklerbank, n. 

alkuszbank.
Maklerbuch, k. alkuszkönyv.
Maklergebühr, n. alkuszdíj.
Maklergeschäft, k. alkusz- 

üzlet.
Mäklerlohn, h. alkuszdíj.
Maklernote, n. alkuszi köt-

jm i -
Makler Ordnung , n. alkuszi 

szabályzat.
Maklerschluss, h. alkusz

kötés.
Makler vertrag, h. alkuszi 

ügylet.
Makrele, n. skombor (ha l).
Makulatur, l. Maculatur.
Malaccanuss, n. malakkadió.
Malachit, h. malachit, se- 

lyemércz.
Maiachitwaare, n. malachit- 

áru.
Mala fides, rosszhiszeműség; 

mala fides superveniens, 
bekövetkezett rosszhiszemű
ség.

Malaga, h. malagabor.

Malagatraube, n. malaga
szőlő.

Malcontent, elégedetlen, elé- 
gületlen.

Malencontre, n. baleset, vé
letlen.

Malerei, n. (a. m. Gemälde) 
festmény, kép, festett kép.

Malergold, k. álarany, festő- 
arany.

Malerleinwand , n. festővá
szon.

Malerpalette, n. festéklap.
Malerpappe, n. festőpapiros.
Malerpatrone, n. festőminta 

(szobafestők száméira).
Malerpinsel, h. ecset, festő

ecset.
Malheur, k. szerencsétlenség, 

balsors.
Malice, n. gonoszság ; rossz 

akarat.
Maliciös , gonosz, rosszaka

ratú.
Mallepost, n. gyorskocsi.
Maltretiren, 1) rosszul bánni 

valakivel, inéltatlanul báfi- 
ni valakivel; 2) méltatlan
kodni ; H) ingerelni.

Maive, 71. mályvavirág (fes
tésre s gyógyszerül).

Malversation, n. csalás.
Maiz, k. maláta.
Malzaufschlag, h. .söradó.
Malzbonbons, malátaczukoi'- 

kák.
Malzextract, k. inaléitaklvo- 

nat, egészségi sör.
Malzextraction, 7i. maláta- 

lugzás.
Manchester, h. mancsester, 

p amutbéirsony ( bévrson y - 
szerű sűrű pamutszövet).

Manschesterschule, n. jnan- 
chesteri iskola (szabad ke- 
reskedele7n pártoló i).

Manchette, n. kézelő.
Manco, k. hiány ; Nachlass 

für Manco an den Fäs
sern, árleengedés hiányért 
a hordóknál; Manco am 
Mass, mértékhiány; Manco 
am Gewicht, súlyhiány; ab 
für Manco in den Fässern, 
le az apadékéi't a hordók
ban.

Mandant, h. 7iiegbizó.
Mandarinenorange, n. man-
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darí (a  legkisebb s legfino
mabb narancsfaj).

Mandat, k. 1) meghatalma
zás , felhatalmazvány; 2 ) 
utalvámy; 3) bizomány-
levél.

Mandatar, h.bizományos,7iieg- 
bizott.

Mandatsverhältniss, k. 7neg- 
bisási viszony.

Mandel, n. 1) mandula; 2) 
kepe.

Mandelhaftel, k. kankapocs.
Mandelkleie, n. mandula- 

ko7'pa. [kalács.
Mandelkuchen, h. mandula-
Mandelmilch, n. 7nandulatej.
Mandeln od. in Mandeln se

tzen, csomózni.
Mandelöl, k. 77iandulaolaj.
Mandelseife, ?i. mandula-

szappan.
Mandoline, n. mandura (ze

nehangszer).
Mange, Mangel, n. mángorló.
Mangel, li. hiány, hiba, fo 

gyatkozás ; Mangel an 
Yorrath hindert mich an 
der Ausführung’Ihres A.uf- 
trages, készlet hiánya gátol
7)iegbizása teljesítésésében ;■ 
aus Mangel an der be
stellten Sorte, a megren
deltfajta hiáiiyában; Man
gel leiden, hiányt szen
vedni ; aus Mangel an 

i Geld , pénz szűke m iatt; 
Mangel an etwas habéiig 
szűkét látni valaminek,, 
szűkölködni; Mangels An
nahme, Mangel der Ac- 
ceptation, (v .) elfogadás  ̂
hiányában; Mangel an 
Eaum, tér hiánya; Mängel 
auflassen, hiánylatokat el
engedni; ÜVIangels Zahlung 
einen Protest leviren, fize
tés hiányában megovatol- 
ni, nemfizetés 7iiiatt meg- 
ovatolni.

Mangelauflassung, n. hiány
lat elengedése.

Mängelaufnahme, n.hiámjok 
felvétele.

Mangelaviso, k. é7tesités a 
hiányról.

Mangelbret, k. mángorló 
deszka.



M ängelerlänternng M anna M ark t

Mängeleiiäuterimg, w. hiá- 
nyok felvilágosítása.

Mangelersatz, h. hiánylat 
megtérítése.

Mangelhaft, hiányos; die 
mangelhafte Verladung, 
hiányos rakodéis; die Be
richte unserer Freunde 
sind mangelhaft, bará
taink tudósításai hiányo
sak, nein teljesek.

Mangelhaftigkeit, n. hiányos
ság,

Mangeln, hiányzani, híjával 
lenni valaminek ; es man
gelt unserm Platze an 
Zufuhren, piaczunk a kész
let lielyrepótlásdban hiá
nyos ; wegen mangelnder 
Deckung, (v .) fedezet hiá
nyában.

Mangelnote, Mängelsver- 
zeichniss, n. hiányjegy
zék.

Mangelsauflassung, n. hiány
lat elengedése.

Mangold, h czékla.
Manifest, k. (h o j.) bevallási 

jegyzék; ausgehendes Ma
nifest , bevallási jegyzék 
távozáskor; eingehendes 
Manifest, bevallási jegyzék 
érkezéskor.

Maiiifestationseid , k, felfe
dező eskü.

Manillahanf, h. manillaken- 
der, aloekender.

Manillastock, h. maniUabot.
Manipulant, h. kezelő.
Manipulation, n. kezelés.
Manipulationsbeamter, h. 

kezelő hivata Inok.
Manipulationsgebühr, n. ke

zelési illeték.
Manipuliren, kezelni.
Manipulirend, kezelő.
Mánk, hiányos, csonka.
Mann. Eine Waare an den 

Mann bringen, árun túl
adni; das Schiff ist mit 
Mann und Maus unterge
gangen, a hajó mindenes
től elsülyedt; ich bin 
Mann dafür, jótállók érte; 
er ist nicht der rechte 
Mann dazu, ő nem arra 
va ló; ich halte mich an 
meinen M ann, én csak

azon kereskedem, a kivel 
dolgom van.

Manna, k. manna, manna- 
czukornedv.

Mannagrütze, n, mannadara, 
harmatkása.

Mannequin, mannequin ( bá
bok, mintául festők szá
mára).

Mannit, k. mannit, manna- 
czukor (nem erjedő czu- 
kornem a mannából).

Mannschaft, n. (ha j.) le
génység.

Manometer, k. manometer, 
gőzmérő, feszerőmérő.

M anquiren, 1) hiányozni; 
2 ) fizetésképtelenné lenni.

Manschette, n. kéz-elő.
M antel, h. köpeny, köpö- 

nyeg.
Mantelbogen, h. felzetiv.
Mantelsack, h. batyu.
Mantille, n. köpenyke.
Manual, k. (kv .) kézikönyv.
Manufactur, n. kézimunka, 

kézmü.
Manufacturist, h. kézműves.
Manufacturwaare, n. kézmü- 

áru.
Manukaption, n. Írásbeli ke

zesség.
Manupropria, sajátkezű; sa

játke züleg.
Manuscript, k. kézirat.
Mappe, n. 1 ) mappa, térkép ; 

2 ) irattárcza.
Marabout, h. marabout (disz- 

toll).
Maragha, maragha ( egyip

tomi mértföld).
Maraschino, Marasquin, Ma- 

raskino, n. cseresznyemag- 
szesz.

Marcelin, h. sima tafotaféle 
selyemkelme.

Marchand , h. kereskedő ; 
marchande de modes, 
divatár usnő.

Marcipán, h. marczipán, mé
zeskalács.

Marderfell, h. nyestbőr.
Maria Theresienthaler, h. 

Mária-Terézia tallér , le- 
vantei tallér.

Marienglas, k. csillámkő.
Marille, n. kajszinbaraczk.
Marine, n. tengerészet.

203

M arineleim , h. vízhatlan 
enyv.

Marinirt. Marinirte Fische, 
beeczetelt halak; marinirte 
W aare, tengervíz által 
megromlott árú (kid. kávé).

Mariniren, besózni; beecze- 
telni, beeczetezni.

Marionette, n. báb, kül. sod
ronybáb, Paprika Jancsi.

Marionettenfiguren, 
kok, bábjátékdarabok.

Mark, n. márka ( német pénz 
=  50 kr.). [ökörvelő.

Mark, k.velő; Ochsenmark,
Marke, n. 1) jegy, bárcza; 

kül. levéljegy, levélbélyeg ; 
ipar jegy ; 2 ) tantusz.

Marken , 1) megjegyezni,
megjelölni, bárczázni, bár- 
czával e llá tn i; 2 ) vásá
rolni ; árulni.

Markenschutz, h. iparjegy- 
szabadalom, iparjegyvéde- 
lem.

Marken- und Musterschutz, 
h. minta- és bélyegvédelem.

Markenverletzung, n. ipar
jegy megsértése.

Markgewicht, k. márkasúly, 
márkamérték.

Markiren, jelezni, megjelöl
n i ; (levélre) levéljegyet 
ragasztani.

Markirung, n. jelzés.
Markstück, k. Ein Zehn

markstück, tízmárkás da
rab.

Markt, h. pia ez; vásár; über 
unsern Markt ist nichts 
Neues zu melden, vásá
runkról V. piaczunkról 
semmi újat nem mondhat
n i ; an den Markt brin
gen, vinn i; an den
Markt kommen, piaezra 
ju tn i;  aus dem Markte 
genommen werden, piacz- 
ról elvonatni; auf dem 
Markte erscheinen, vásá
ron megjelenni; sich vom 
Markte zurückhalten, vá
sártól távol tartani magát; 
einen günstigen Markt 
finden, kedvező piaezra ta
lálni ; mit den Verhält
nissen des Marktes ver
traut sein, a piacz helyze-
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tét ismerni, jártasnak len
ni a piaczon.

M a rk ta u fs e b e r , h, vásárhiz- 
tos, vásárhiró.

M a rk tb e r ic h t , h. piaczi tu
dósítás,

M a r k t b e s u e h e r , li. vásáros, 
vásárjáró, vevő.

M a rk tb u d e , n. hódé, vásári 
sátor.

M a rk tc o m m iss io n , n. vásári 
bizottság.

M a rk tc o u rs , h. piaczi árfo
lyam.

M a rk te n , 1) vásárolni, adni- 
venni a vásáron; 2 ) alkud- 
7ii, alkudozni.

M a r k t fa l i r e r , h. vásárjáró, 
vásáros.

M a rk t f r e ih e i t , n. vásárjog, 
vásárszabadság.

M a rk tgän g ig . M a rk tg ä n g ig e r  
P re is , piaczi ár, vásári ár; 
m ark tgä n g ig e  W a a r e ,  ke
lendő áru.

M ark tgast, li. vásárló, vevő.
M a rk tg e b ü h r , n. M a rk tg e ld ,  

k. helypénz.
M ark tge rich t , k. vásári bíró

ság.
M ark tgu t , k. vásári áni.
M a rk th a lle , n. vásárcsarnok, 

árucsarnok.
M a rk th e lfe r , h. bolti szolga, 

vásári segéd.
M a rk th e rr , h. vásár-nagy.
M ark th ü tte , n. vásári bódé, 

vásári sátor.
M ark t leu te , vásárosok.
M ark t lic en z , n. vásártartási 

jogosítvány; vásárjog.
M a r k t o r t , h. p ia cz , áruló

hely.
M a rk tp la tz , h. vásár, piacz.
M ark tp la tz g e ld , k. helypénz.
M a rk tp o liz e i , n. piaczi rend

őrség.
M a rk tp re is , h. piaczi ár.
M ark trech t , h. vásárjog, vci- 

sárszabadság.
M a rk t r e c h t s v e iie ih u n g , n. 

vásárjogadás, vásártartha- 
tási engedély.

M a rk tru fe r , h. kikiáltó.
M a rk tsc h re ie r , h. kuruzsló.
M a r k t s p e s e n , piaczi költ

ség.
M ark ttag , h. vásár napja. |

M a rk tw a a re , 7i. piaczi áru, 
vásái'i czikk.

M a r k t w e c h s e l, h. vásári 
váltó.-

M a rk tw e rt !!, h. piaczi érték.
M ark tzette l, h. vásári bárcza, 

vásárczédula.
M ark tze tte lh au s , k. czédula- 

ház.
M a r ly , mai'ly ( tágreczéjű 

gazé, mint pl. ablakháló, 
női kalap bélésére való,
ékítő 7narly).

M a rm e la d e , n. gyümöcssürü, 
befőtt; íz.

M a rm o r ir t ,  mái'ványozott; 
m a rm o r ir t e s  P ap ie r , már
ványozott papír.

M a rm o rw a a re , n. már vány- 
áru.

M aro n e , n. olaszgesztenye.
M a ro q u in , h. szattyán (bőr).
M a rq u e te r ie , n. marqueterie 

(kirakott fa-áruk, boule- 
munkák).

M a rq u ir e ii ,  megjegyezni, je 
lezni.

M a rt in sh o lz  , k. martinfa, 
vörös fa (festésibe).

M a r z ip a n , h. marczipán, 
mézeskalács.

M asan go , masango (A friká
ban a négerek közi pénz 
gyanánt használt réz sod
rony).

M asch in e , n. gép.
M a s c h in e n a r b e i t , n. gép- 

munka.
M asch in en be stan d th e ile ,

géprészek.
M as  eh in e n g a r  n , k.gépczérna.
M a s e h in e n t re ib r ie m e n , h. 

géphajtó szijj.
M a sc h in e n w e b e re i, n. gép- 

szövészet.
M asco p ey , (Jiaj.) kereskedők 

társasága (tengeri keres
kedésben ).

M a se rh o lz , k. eresfa, habosfa.
M ask e , n. álarcz.
M a s la s , h. mcislás (tokaji 

bor).
M ass , k. 1) 7iiérték; n a c h d e m  

M asse  v e rk a u fe n , 7uérték 
szerint eladni; im  v o lle n  
M a ss e , teljes mértékben; 
V o rs c h ü s s e  in a u s g e d e h n - . 
testem  M a sse  m ach en , elő- \
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leget a legnagyobb terjede
lemben nyújtani; se ine  
F o rd e ru n g e n  ü berste ig en  
a lle s  M a ss , követelései túl- 
me7inek minden határon; 
oh n e  M a s s  , mód nélkül, 
mérték felett; 2) mérő 
(búza), pint (bor).

M á s s á , indiai súlymérték 
amny és ezüstnél == 1‘013 g.

M assa ljg an g , h. mértélúiiány.
M a ssac u ra to r , h. csődgond

nok, tömeg gondnok.
M a s s a g lä u b ig e r , h. tömeg

hitelező.
M a ssa s ch u ld en , tömegtarto

zások»
M a ss b e g la u b ig u n g sc o m m is -  

s i o n , n. jnértékhitelesitő 
bizottság,

M asse , ?i. csődtömeg; b e i  der  
M a sse  a ls  G lä u b ig e r  e in - 
k o m m e n , a csődtömegnél 
hitelezőkép jelentkezni; das  
z u r  M a ss e  g e h ö rig e  V e r 
m ögen , a csődtömeghez tar
tozó vagyon; d ie  M asse  
aussch ü tten  , csődtömeget 
felosztani.

M assea n sp ru c h , h. igény a 
csődtömeg eilen.

M a sseg läu b ig e r , h. (csőd) tö
meghitelező.

M assek osten , (csőd) tömeg- 
költségek.

M asse l, k. 1) buga; 2) bécsi 
iné.rőcske.

M a ss e n a rm u th , n. általános 
elszegényedés, pauperis- 
mus. .

M a s s e n e in l ie it , n. mérték- 
egység.

M a ssen g u t, k. ( vu.) tömeg
áru.

M assen h a ft .G e tre id e  k om m t  
je tzt m a sse n h a ft  an  den  
M a rk t , gahna most töme
gesen jő  a piaezra.

M a ssen p ro d u c t io n , n. töme
ges teriuelés.

M assesch u ld en , ( csödjtömeg- 
adósság, törnegtartozások.

M a ss e s ch u ld n e r , h. (csőd)tö- 
meg adósa.

M a s s e v e rw a lt e r , h. tömeg
gondnok , csődtömeg gond
nok , töinegkezelő, csődtö- 
me gkezelő.



Masse Vertreter, li. (csöd)-per- 
ügyelö.

Massgabe, n. mérték; nach 
Massgabe der Umstände, 
a köriilmemjek szerint, a 
körülményekhez képest.

Massgebend, massgeblich, 
irányadó ; seine Meinung 
ist nicht massgebend, vé
leménye nem irányadó; 
massgebender Preis, irá 
nyozó á r ; die massgeben
den Kreise, az irányadó 
körök.

Massgebühr, n. mértékil
leték.

Massgüter, mértékes áruk.
Massicot, k. massicot, ólom- 

tajt.
Massig, mértékletes; massi

ger Preis, méltányos á r ; 
massiger Nutzen, mérsé
kelt nyereség.

Massiv, töm ör; von massi
vem Gold, tiszta aranyból.

Mässlein, k. svájczi galma- 
mérték V-h— 2 liter.

Massnahme, n. intézkedés; 
Massnahmen trefíen, in 
tézkedéseket tenn i; intéz
kedni.

Massregel, n. rendszabály; 
wir haben bereits die nö- 
thigen Massregel getrof
fen, már megtettük a szük
séges intézkedéseket; mil- 
dereMassregel denSchuld- 
nern gegenüber ergreifen, 
az adósokkal szemben sze
ndébb eszközökhöz nyúlni.

rendszabály ózni.
Massstáb, h. mérték ; das 

Geschäft ist im grossen 
Massstabe angelegt , az 
üzlet nagyszabásulag van 
berendezve; verjüngter 
Massstab, arányitó.

Masssystem, k. mértékrend
szer.

Mass-undGewichtsordnung,
n. mérték- és súlyszabály
zat.

Mastgans, n. hizólúd.
Mastgeschäft, k. ( disznóknál)  

hizlaló üzlet.
Mastixhoiz, k. mastixfa.
Mastschwein, h. hizó, hizott 

disznó, hizott sertés.

M assevertretcr

Mastvieh, k. hizómarha, söre.
Material, k. anyag, anyag

szer; rohes Material, nyers
anyag.

Materialankauf, h. anyag
bevásárlás.

Materialdepot, (vu .) szertár.
Material-Depotverwalter, h. 

(vu .) szertárnok.
Materialgebahrung,n.a?i?/uőf-

kezelés.
Materialgeschäft, k. Mate

rialhandlung, n. füszerke- 
reskedés.

Materialienbuch, k. szer
könyv.

Materialist, h. füszeráruló, 
Jüszeres.

Materialreserveconto , h. 
anyagtartalék-számla.

Materialtransport, h. anyag
szállítás ; anyagszállit- 
mány.

Materialtransportwagen , 
(vu .) anyagszállitó kocsi, 
csille.

Materialverbrauch, h.anyag- 
fogyasztás.

Materialverwaltung , n. 
anyagszer kezelés ; anyag- 
kezelöség.

Materialvorrath, h. anyag- 
készlet.

Materialwaare, n. fűszeráru.
Mát er ial waar enhandlung, n . 

füszerkereskedés, fűszeres- 
bolt.

Materialzug, h. (vu .) mun
kavonat, anyagvonat, kül. 
kavicsvonat.

Materie, n. 1) kelme, szövet; 
2 ) tárgy.

Materielle Wohlfahrt , n. 
anyagi jólét.

Matjeshering, h. szüzhering, 
l. Maikenshäring.

Matraze, n. matrácz, derék
alj, szörzsák.

Matratzenfeder, n. matrácz- 
rugó.

M atrize, n. matricz, alak- 
minta, képminta, kül. be
tűminta.

Matrosentuch , k. matróz
posztó ( erősen szőtt és sű
rűén kallóit hosszuszőrü 
barna kéz fonta gyapjú- 
posztó ).

M astvieh
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Matt, lanyha, hádgyadt; es 
wurde in der Auction 
sehr matt geboten, az ár
verésnél a kínálat igen 
lanyhán fo ly t; unser 
Markt ist etwas matt ge
worden , piaczunk kissé 
meglamjhult; mattes Gold, 
homályos arany.

Matte, n. gyékény.
Mattglas, k. bágyadt üveg, 

homályos üveg.
Mattigkeit, n. bádgyadtság, 

lanyhasdg; die Mattigkeit 
der Geschäfte hält an, az 
ügyletek lanyhasága tar
tós.

Mauerkelle, n. vakolókanál.
Mauerschliesse, n.falkapoc <.
Mauerziegel, n. tégla.
Maulbeere, n. faeper.
Maulbeerbaum, h. eperfa.
Mauleselhaut, n. öszvérbőr.
Maulkorb, h. szájkosár.
Maulthier, k. öszvér.
Maultrommel, n. doromb.
Mauscheln, zsidóskodni.
Mauscheln, k. zsidóskodás.
Mäusefalle, n. egérfogó.
Mauth, n. vám; vámhehy, 

vámház.
Mauthamt, k. vámhivatal.
Mauthamtlich, vámhivatali; 

unter mauthamtlichem 
Verschluss , vámhivatali 
zárlat alatt.

Mauthbar, vámolni való, 
vám alá eső.

Mauthbeamter, /̂. vámtiszt.
Mauthdeclaration, n. vám

bevallás.
Mautheinnehmer, h. vám- 

szedő.
Mauthfrei, vámmentes.
Mauthfreiheit, n. vámmen

tesség.
Mauthgebühr, n. vámilleték.
Mauthgefälle, « .  vám jöve

dék.
Mauthhaus, k. vámház.
Mauthlinie, n. vámvonal.
Mauthner, h. vámos, vám

szedő.
Mauthpfahl, h. vámkerék.
Mauthschein, h. vámjegy, 

vámbárcza, vámczédula.
Mauthschranke, n. vámso

rompó.

Mantschranke



Manthnm gehung M eersalz Meistliegünstigt

Mauthumgeliung, n. várnát- 
hág ás.

Mauthwolie, n. vájngyaijju.
Marithzettel, h. vámjegy, 

vámczédula, vámbárcza.
Max d’or, Miksa arany (ba

jo r  pénz).
Maximalbetrag, h. főösszeg, 

legmagasabb összeg.
Maximalgewicht, k. legna

gyobb súly.
Maximaltarif, n. legmaga

sabb díjszabályzat, legma
gasabb díjtétel.

Maximaltaxe, n. legnagyobb 
illeték.

Mayons, sikoltyúk.
Mazes, maczesz ( zsidó húsvéti 

kenyér).
Mechanisch , gépi, gépies; 

gépiesen; auf mechani
schem Wege bergest elit, 
géppel készített, géppel ké
szült. [périz.

Medaille, n. érem, emlék-
Medaillon, k. medmllon, mell

ékszer.
Medicament, k. gyógyszer, 

orvosság.
Medino, egyiptomi fillér; 40 

medino — 1 piaszter.
Medio eines Monats, (b r.) 

hó közepe, hó fe le ; ein 
per Medio eines Monats 
gezogener Wechsel, a hó 
közepére intézvényezett vál
tó ; Medio März zahlen 
Sie, mcirczius közepén fizes
sen.

Mediogarn, k. középfonal.
Medioliqnidation, n. (b r.) 

hó közepi leszámolás, me
dio leszámolás.

Mediomese, hó közepén (ren
desen 15-ke).

Medioregnlirnng, n. (br.) 
rendezés hó közepén.

Mediowechsel, h. hó közepére 
szóló váltó.

Medoc, h. medoc (franczia 
vörös bor).

Medsidie, n. medzsidie (tö 
rök pénz).

Meeralge, n. tengeri moszat.
Meerbars, /<.! tengeri sügér.
Meerkrebs, h. tengeri rák.
Meerrohrstock, li. tengeri 

niulbot.

Meersalz, k. tengeri só.
Meerschaum, h. tajték, tajt- 

föld.
Meerschaumkopf , Meer

schaumpfeifenkopf, h. taj
tékpipa. [tékám.

Meerschaumwaare, n. taj-
Me er schwamm , h. tengeri 

szivacs.
Meerspinne, ?n. tengeri pók, 

ollótlan rák.
Meerzwiebel, n. csilla(gyógy

szeráru).
Mehl, k. liszt; feines Mehl, 

lisztláng.
Mehlbörse, n. lisztböí'ze.
Mehlgeschäft, k. lisztkeres

kedés.
Mehlhändler, h. lisztárus.
Mehlsack, h. lisztes zsák.
Mehlspeise, n. tészta, tésztás 

étel.
Mehlverkäufer, h. liszt árus.
Mehr. Mehr als nöthig, kel

letén tú l; immer mehr 
und mehr, inind inkább 
inkább; um desto mehr, 
a7inál inkább; die Sache 
ist mehr als gewiss, semmi 
sem bizonyosabb, mint az; 
das ist nicht mehr, als 
billig, már ez csakugyan 
méltányos.

Mehraufwand, h. kiadási 
többlet; fogyasztási többlet.

Mehrausgabe, n. 1) fölös ki
adás ; 2 ) új kibocsátás ( ér- 
tékpapirokhól).

Mehrbedarf, h. szükségleti 
többlet, több-szükséglet.

Mehrbetrag, h. felesösszeg, 
többlet; Sie dürfen darauf 
rechnen, dass ich Ihnen 
den Mehrbetrag vor Ver
fall meiner Tratte zugehen 
lassen w erde, számíthat 
reá, hogy a többletet vál
tóin lejárta előtt kezéhez 
juttatom.

Mehrbieten, többet ígérni 
(árverésnél).

Mehreinnahme, n. Mehrer
lös, Mehrertrag, h. bevé
teli többlet.

Mehrerwähnt, többször em
lített, többször érintett.

Mehrgebot, k. magasabb 
ajánlat (árverésnél).

206

Mehrgewicht, k. súlytöbblet.
Mehrheit, ?i. többség ; abso

lute Mehrheit, általános 
többség, absolut többség; 
relative Mehrheit, viszony
lagos többség.

Mehrheitsbeschluss, h. több
ség határozata, szavazat- 
többséggel hozott határozat.

Mehrwerth, h. értéktöbblet; 
einen Mehrwerth von lOÓ 
Gulden haben, száz forin t
tal többet érni.

Mehrwerthversicherung, n. 
értéktöbblet biztosítása.

Meierei, 7i. majorság.
Meile, n. mérföld.
Meilengeld, k. mérföldpénz.
Meineid, h. hamiseskü; ei

nen Meineid schwören, 
hamisan esküdni, hamis 
esküt tenni.

Meineidsklage, n, esküsze- 
gési panasz.

Meinen, vélni, gondolni; so 
war’s nicht gemeint, nem 
úgy értettem; es gut mit 
Einem meinen, valakinek 
javát akai'ni.

Meinung, n. véleméviy; die 
öffentliche Meinung, köz
vélemény ; ich bin der 
M einung, azt tartom, 
h ogy ..., úgy vélekedem; 
ich bin ganz anderer Mei
nung, egészen máskép vé
lekedem.

Meinungsäusserung, n. véle
ménynyilvánítás ; Ihrer 
Meinungsäusserung ent
gegensehend , véleménye 
7iyilvánítását várva.

Meinungssache, n. Das ist 
Meinungssache, e r re  nézve  
külÖ 7ibözök a  vé lem én y e k .

Meinungsverschiedenheit, 
véleménykülönbség, nézet- 
eltérés.

Meissei, h. véső.
Meistabbieten, árlejtezni.
Meistanbot, h. legmagasabb 

Ígéret.
Meistbegünstigt, legkedvező- 

sebb; die meistbegünstigte 
Nation, a legtöbb kedvez
ményben részesített nem
zet ( nemzetközi szerződé
seknél).



Meistbegünstignngsli:!. Melisse Messwecbsel

Meistbegünstigungsklausel, 
n, a legtöhh kedvezményt 
biztosító záradék (nemzet
közi szerződéseknél).

Meistbegünsíigungsvertrag, 
h. a legtöhh kedvezményt 
biztosító szerződés (nemzet
közi szerződéseknél).

Meistbietend, legtöbbet Ígé
r ő ; meistbietend verkau
fen, árverésen eladni.

Meisterarbeit, n. Meister
stück, k. remekmunka, re
mekmű.

Meistgebot, k, legmagasabb 
Ígéret.

Meistgewiclit, k. a legna
gyobb súly.

Melange, 71. elegy áru.
Melasse, n. melász, czukor- 

ülledék, szörplé (a répa- 
czukorgyártásnál fennma
radó nein jég eczesedő szörp- 
ülledék).

Melden, jelenteni, hírül ad
ni : die Gläubiger melden 
sich, a hitelezők jelentkez
nek (követeléseikkel); wir 
haben keine Umsätze in 
andern Sorten zu melden, 
77iás fajtákban való forga
lomról nincs mit említe
nünk.

Meldezettel, h. értesítő jegy.
Meldezwang, h. (vám) beval

lási kényszer; bejelentési 
kényszer.

M eldung, n. jelentés; von 
einer Sache Meldung 
thun, említést te7ini vala
miről.

Meldungsbuch, k. bejelentő 
könyv, értesítő könyv.

Meldzettel, h. bejelentési lap, 
bejelentési jegy.

Melioration, 71. javítás, job
bítás.

Meliorationskosten, ja t ’ííí/sf 
költségek.

Meliren, vegyíteni, keverni.
Melirt, vegyített, elegyszínü, 

szürke; melirten Cafí'ee 
kann ich nicht brauchen, 
vegyített kávét nem hasz
nálhatok; nehmen Sie von 
diesem melirten Tuche, 
vegyen Ön ezen elegyszínü 
( szürke) posztóból.

Melisse, n. méhfü, czitromfü.
Meliszucker, h. 7nelisczukor.
Melkeimer, h. Melkfass, k. 

Melkgelte, n. Melkkübel, 
h. sajtár, fejősajtár.

Melone, n. dinnye.
Memorial, k. (kv .) emlékez

tető, emlékeztető könyv.
Menage, n. háztartás.
Menge. Aufträge laufen in 

Menge ein, inegbizdsok tö
megesen érkeznek; eine 
Menge Aufträge muss un
ausgeführt b leiben, egy 
csomó megbízást elintézet
lenül kell hagyni; Baum
wolle ist in hinreichender 
Menge vorräthig, gyapot 
kellő mennyiséggel van 
készletben.

M ennig, k. miniom , vörös 
ólomoxyd.

Menschenmöglich, embertől 
kitelhető.

Menschenverstand, gesun
der, józan ész.

Menschversicherung, n. 
( bizt.) személybiztosítás, 
életbiztosítás.

Mensur, n. mérték.
Mercantil, kereskedelmi.
Mercerie, Merceriewaare, n. 

apró áru.
Mercur, h. kéneső, higany.
Mergel, h. márga, csapóföld.
Mergelschiefer, h. márga- 

pala.
Merino, merinoszövet.
Merinoschaf , k. merinójvh.
Meritorisch, érdemleges; ér

demlegesen, érdemileg.
Merkantil, kereskedehni. '
Merkantilgericht, k. keres

kedelmi bíróság.
Merkantilisch, kereskedelmi.
Merkantilisch haubar,;, ( er

dészet )  kereskedelmileg
vágható.

Merkantilismus, h. inerkan- 
tilrendszer.

Merkantilstylistik, n. keres
kedelmi ii'álytan.

Mercantilsystem, k. merkan
tilrendszer.

Merklich , észrevehető; der 
Absatz ist sehr merklich, 
a kelendőség nagyon ész
revehető ; a kelendőség na-
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gyón érezhető; der Man
gel an Gold macht sich 
sehr merklich, az arany 
hiányát nagyon érezni.

Merkzeichen, k. jelzés.
Messbesucher, Messbezie

her, h. vásárjáró, vásáros.
Messbrief, h. 1) vásári váltó ; 

(h a j.) állt. hitelesítő le
vél ( a hajó bh'hatóságát és 
tonnatérfogatéit igazoló bi- 
zo7wítvámf) ;  kül. tér jegy ; 
haj ót eher jegy.

Messbücher, vásáid könyvek.
Messconto, h. vásári számla.
Messe, n. véisár, sokadalom; 

grosse Messe, országos vá
sár; die Messen besuchen, 
vásárokra járni.

Messen, n ié im i ;  nach der 
Elle messen, r ő f  szá m ra  
7né7 n i ; gehäuft messen, 
te tő zve  ■i7 iérni; gestrichen 
messen, le csa p va  merm.

Messer, k. kés.
Messer, h. iiiéi'ő; fehiiérő, 

ki77iérő; (ha j.) mérő (a  
hajóteher kimérésével fog
lalkozó egyén).

Messerschmiedwaare, n. kés- 
müvesáru.

Messgeld, k. 1} inérés d í j a ; 
2) vásár pénz.

Messgewand, Messkleid, k. 
mise77iondó ruha.

Messkatalog,/i. vásári könyv- 
jegyzék,

Messkette, n. mérőláncz. .
Messing, k. sárgaréz.
Messingfeile, n. sárgarézva

kar ék, sárgaréz-reszelék.
Messingplatte, 71. sár gar éz- 

lei7iez.
Messingwaare, n. sárgaréz

áru.
Messkonto, k. vásári számla 

(a  vásárban tett ügyletek 
feljegyzése).

Messprivilegien, vásári ki
váltságok.

Messvaluta, n. számolási ér
ték.

Messverkehr, h. vásári fo r 
galom.

Messvorrichtung, n. mérő- 
k ész ül ék, mérőeszköz.

Messwechsel, h. vásári váltó 
vásáira szóló váltó.



Messwerkzeug M ettw urst M indereinuahm e

Messwerkzeug, k. mérő esz
köz.

Messzaliliing, n. számadási 
érték (a  helyi értéktől kü
lönböző pénzérték., a szoká
sos rabatt levonásával).

Messzollpíliclitig, vásárvám- 
kötelezett. [zatal.

Messzufuhr, n. vásárra ho-
Metachromotypie, n. átraj

zolható kép ( előkészített pa
píron ).

Metall, k. fé m ; edles Me
tál, nemes fém.

Metallarbeit, n. fémmunka.
Metallbronz, n. fémbronz.
Metalldeckung, 71. (bank) 

érezfedezet.
Metalifolie, n. fémfüst.
Metallfond, k. (bank) fém

készlet, érczalap.
Metallgeld, k. érczpéiiz.
Metalliques, k. (b r .) 1) ál

lamkötvény, érczváltó ; 2 ) 
Metalliques , volt osztrák 
járadékpapir.

Metallloth, h. fémforrasztó.
Metallpeiie , n. fémgyöngy 

(gyöngy aczélból, sárga
rézből s más fémből ara
nyozva V. ezüstözve).

Metallreserve, n. (bank) 
ércztartalek.

Metallstange, n. fémrúd.
Metallschatz, h. (bank) ércz- 

készlet.
Metalltuch, k. fémposztó ( sár

garéz-sodronyból ).
Metallumlauf, h. (bank) 

érczforgalom.
Metallvorrath, h. (ba7ik) 

érczkészlet.
Metallwaare, n. fémáru,.
Metallwährung, n. (bank) 

érezérték.
Meter, h. méter.
Metercentner, h. métermázsa 

=  100 kg.
Metermass, k. 7iiétermérték.
Metersystem, k. méterrend

szer.
Meteyage, n. felesbérlet.
Meth, li. m éhsör.
Methylalkohol, h. methylal- 

kohol, faszesz.
Metier, k. üzlet, foglalkozás.
Metronom, h. metronóm, 

ütemmérő.

Mettwurst, n. kolbász.
Metze, n. mércze [8 iteze).
Metzen, h. mérő, gabnamér- 

ték; Bécsben =  6 IV 2 liter, 
Fiumében =  63*175 li te r ; 
Budapesten --= 93Vo li te r ; 
Pozsonyban == 62 /̂2 l i te r ; 
Drezdában —  6*569 liter.

Meubelhandlung, n. bútor- 
kereskedés.

Meubeln, bútorok, ingóságok.
Meubleüberzug, h. bútor- 

boríték.
Mezzaria, n. felesbérlet.

I Mezzo uso W echsel, h. fél-
I szokásra szóló váltó.
Mezzuarola, bormérték Ge- 

nuában == 158 liter.
Mieder, k. füzőváll, vállfüző, 

derékfüző.
Miethbrief, h. bérlevél.
Miethe, 7 1. Miethen, k. bér

le t; Miethe für ein Ge- 
wölb, fül* ein Haus, für 
einen Keller, für ein Ma
gazin etc., boltbér, ház
bér, pinczebér, raktárbér, 
stb.; zur Miethe haben, 
bérbe7i ta rtani; zur Mie
the wohnen, bérben lakni; 
Kauf geht vor Miethe, 
Kauf bricht Miethe, vétel 
bérletet bont; előbbvaló a 
vevő a bérlőnél.

Miethen, bérelni, bérbe ven
ni, kibérelni.

Miether, II. bérlő.
Miethewerth, h. lakbér érték.
Miethgeld, (ha j.) k. hajóbér, 

bérleti ár.
Miethkutsche, n. bérkocsi.
Miethkutscher, h. bérkocsis.
Miethlohn, h. haszonbér.
Miethpreis , h. bérletár; 

Miethpreis des Geldes, a 
pénz bérletára ( =  kamat).

Miethvertrag, h. bér szerző
dés, bérleti szerződés.

Miethwagen, h. bérkocsi.
Miethwagenkutscher, h. bér

kocsis.
Miethwerth, h. bérleti érték.
Miethzeit, 71. bérleti idŐ.
Miethzins, h. bér, bérpénz; 

Miethzins des Ladens, 
boltbér, bolt haszonbére.

Miethzinsfassion, n. lakbér- 
bevallás, házb érbevallás.
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Miethzinsmehrbetrag, /i,
bértöbblet.

Miethzinsnachlass, h. lak
bérleengedés.

Miethzinsrückstand, h. lak
bérhátralék , házbérhátra- 
lék. [adó.

Miethzinssteuer, n. házbér-
Migl, holland mérföld neve..
Miglio, olasz mérföld.
Mikroskop, k. 7iagyitó üveg, 

nagyító, górcső.
Milan d’or, szerb arany =  

20 frank.
Milch, n. te j; condensirte 

Milch, sűrített tej ; geron
nene Milch, sauere Milch, 
aludt tej.

Milcheimer, h. rocska, fejő
edény , sajtár, l. Melk
eimer.

Milchglas, k. 1) tejüveg ; ^) 
tejes pohár.

Milchhändler, h. tej árus.
Milchmesser, h. tejmérő.
Milchwaage, n. tejmérő.
Milchwein, h. tejbor, kumisz..
Milchwirtschaft, n. tejgaz

daság.
Milchzucker, h. tejezukor.
Militärsendung, n. katonai 

szállítmány.
Milliarde, miliárd, ezer mil

lió.
Millier , franczia tonna — 

1000 kg.
Million, millió.
Millionär, h. milliomos.
Millykerze, n. millygyertya, . 

steari7igyertya.
Millyseife, n. milly szappan.
Millreis (portugál pénz, ér

téke körülbelől 3 fr t ) ,  ezer 
reis, jegye ^ , Délamei’iká- 
ban is használják.

Mimosengummi, k. mimoza- 
mézga, arábiai mézga.

Minderbedarf, h. szükség ke- 
vesbedése.

Minderbetrag, h. kevesebblet,. 
hiányzó összeg ; der Min
derbetrag Ihrer Factur 
beläuft sich auf 15 Gul
den, számlája kevesebb 15 
fo r in tta l; számlája 15 fo
rinttal kevesebbet tesz ki.

Mindereinnahme, n. bevétel 
apadása, bevételhiány.



M inderertrag M in isterie ll M isnra

Minderert rag, h, hi án yzó jö - 
vedelem.

Mindergewicht, k. súly- 
hiány, kevesebb súlya va
laminek.

Minderjährig, kiskorú.
Minderjährigkeit, n. kisko

rúság.
Minderjährigkeitsnachsicht,

n. korengedély, nagykoru- 
sitási engedély.

Minderkaufmann, h. nem 
teljes jogú  kereskedő.

Minderungsklage , 7i. árle- 
szállitási kereset.

Minderwei*th, h. értékkeves- 
bedés, kisebb érték.

Mindestbetrag, h. legcseké
lyebb összeg.

Mindestbietender, h. legke
vesebbet Ígérő.

Mindestens, legalább, legke
vesebb.

Mineralfarbe, n. ásványfes
ték.

Mineralien, ásványok.
Mineralkitt, h. ásványra

gasz.
Mineralöl, k. kőolaj.
Mineralstufte, 71. ásványpél

dány.
Älineralwasser, k. ásvány- 

viz, savanyúviz, ben'viz.
Mineur, h. (bv.) szökkentő,
Miniaturfarbe, n. 7niniatur- 

festék.
Miniaturgemälde, k. fest

mény kicsinybe7i.
Minimalbetrag, h. legkisebb 

összeg.
Minimaldividende, ??. legki

sebb osztalék.
Minimalfracht, n. legkisebb 

viteldij.
Minim alsatz, h. legkisebb 

tétel.
M inim altarif, h. legalsóbb 

díjszabás.
Minimált arifsatz , h. legal

sóbb díjtétel.
Minimum , k. legkevesebbje 

valaminek, kül. legalsó ár.
Minister für Ackerbau, Ge

werbe und Handel, föld- 
mívelés-, ipar- és kereske
delemügyi miniszter.

Ministerium, k. 7niniszte-

Kereskedelmi szótár. I.

Ministeriell, miniszteri; mi
nisterielle Verordnung, 
miniszteri re7idelet.

Minium, k. 7niniom, ólompir.
Minorenn, kiskorú.
Minorität, 71. kisebbség.
Minuendo-Licitation, n. ár

lejtés.
]\Iinus, k. hiány ; bei Ver

gleichung meiner Ein
nahmen und Ausgaben 
zeigt sich ein Minus der 
erstem von 500 Gulden, 
bevételeim s kiadásaim 
összei^etésénél az előbbinél 
500 forin t hiány mutatko
zik.

Minuta. Á lla Minuta ver
kaufen, kicsinyben árulni.

Minutahandel, Minuthan- 
del, h. kiskei'eskedés.

Minutien, apróságok, cse
kélységek.

Minutien, Minutiensalz, k, 
porsó, 7UÍSÓ.

Minutirer, Minutist, h. kis
kereskedő, szatócs.

Mirabelle, n. kökényszilva, 
dob zó.

Miriameter , miriameter
(!'1971 magyar mértföld).

Mischen, elegyite7ii, kevei'ni.
Mischkorn, k. felemás ga- 

bo7ia, kétszeres.
Mischling, k. csalamádé (ta - 

ka7'mámj7ie7n).
Mischmasch, n. keverék, 

mis-más.
Mischung, n. keverék.
Mischungsreclmung, n. ve- 

gi/iilék-kiszámítás.
Mischungsverhältniss, k. i 

vegya7'ány ,vegyítési arány.
Mise, (b izt.) betét (életjára

dék biztosi tásá7̂ a ).
Miserabel, nyornoruságos.
Misere, n. nyomor.
M ispel, 71. naszpolya , nos- [ 

pólya. I
Missbieten, keveset ígérni.
Missbilligen , helybe7i nem í 

hagyni, helyteleníteni, rósz- ' 
szallani.

Missbilligung, n. rosszalás.
Missbrauch, h. visszaélés.
Missbrauchen, visszaélni; 

Sie missbrauchen Ihren 
Namen und Ihren Kredit,
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Ön visszaél nevével és hite- 
■ lével.

Misscredit, h. hitelhiány; in  
Misscredit bringen, rossz 
hírbe ejte7ii : das hat ihn 
in Misscredit gebracht, 
az nagyon 7'ontotta hitelét, 
sokat ártott hitelének; in 
Misscredit gerathen od. 
kommen, hitelét veszteni; 
diese Papiere sind in 
Misscredit gefallen, ezek
nek a papíroknak hitele 
hanyatlott.

Missdeuten, félre magyaráz
ni, bah'a magyarázni.

Misserfolg, h. felsülés, ku- 
da7'cz.

Missernte, n. rossz aratás.
Missgeschick, k. ba lsors.
Missglücken. Das Unterneh

men missglückte, a válla
lat balul ütött ki.

Misslich, kériyes; der Han
del ist in einer sehr miss
lichen Lage, a kereskede
lem nagyon kényes helyzet- 
bc7i van; es steht miss
lich um diese Angelegen
heit, ez az ügy nem sok jó 
val biztat.

Misslingen, k. balsiker, nem 
sikerülés, kudarcz.

Missrathen, 1) nem tanácsol
ni, nem javasohvi; 2 ) (a.
m. misslingen), 7'osszúl üt
ni ki, felsülni; 3) i'osszúl 
tereinni, rosszúl fizetni.

Misstrauen, k. bizalmatlan
ság ; Misstrauen in Je
mand setzen, valakibe7i 
nem bizni; Misstrauen 
hegen, bizalmatlankodni.

Missverständniss, k. félreér
tés; tévedés; es thut mir 
leid, dass ein Missver
ständniss stattgefunden 
hat, sajnálom, hogy félre- 
éi'tés történt.

Mist, h. trágya.
Mistgabel, n. vas villa , trá- 

gynvilla.
Misthacke, n. trágyavonó.
Mistwaare, n. selejt árú.
Misura, Korfuban gabna- 

méi'ték =  21 lite r ; Szardi- 
nia szigetén olajmérték =  
0-175 liter.
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M it M itfertignng Mittelsiclit

Mit. Ich empfing mit Ihrem 
Briefe vom 6-ten . . ha- 
todikdn kelt levele kiséreté- 
hen v e t t e m mit Gegen
wärtigem melde ich Ihnen, 
jelen soraimmal tudatom 
Önnel; man bezahlt zwei
te Quahtät mit 25 Gulden, 
másod minőségű árut 25 fo
rintjával fizetik, 

Mitactionär, h. részvényré
szes.

Mitarbeiter, h. munkatárs, 
dolgozó társ.

Mitbegriffen, odaértve, hele
értve.

Mitbesitz, h. közbirtok, bir
tokrészesség, együttes bir
tok.

Mitbesitzer, h. társbirtokos. 
Mitbetheiligt, részes; mitbe- 

theüigt sein bei  ̂einem 
Unternehmen , részesnek 
lenni valamely vállalatnál. 

Mitbetheiligung, n. részes
ség ; Mitbetheiligung an 
einer Actiengesellschaft, 
részesség részvénytársaság
ban.

Mitbevollmächtiger, h. kö
zös 7iieghatalmazott, együt
tes meghatalmazott. 

Mitbewerber, h. versenytárs; 
als Mitbewerber bei einer 
SubmissioíL auf treten, ár
lejtésnél versenytársul lép
ni fel.

Mitbewerbung, n. verseny
zés; sehr lebhafte Mitbe
werbung bei einer Sub- 
scription, igen élénk ver
senyzés aláírásnál; diese 
Bahn ist am meisten der 
Mitbewerbung durch die 
Canäle unterworfen, ez a 
vasút van leginkább kitéve 
a csatornák versenyének. 

Mitbürge, h. kezestárs. 
Mitbürgschaft, n. társkezes

ség. \lajdonos.
Miteigenthümer, h. társtu- 
Miteigeiithumsrecht, k. kö

zös tulajdon.
Miteinbegriffen, beleértve, 

beszámítva.
Miterwerb, k. közkereset. 
Mitfertigen, közösen v. együtt 

aláírni.

Mitfertigung, n. közös alá
írás.

Mitfolgend, idecsatolva, mel
lékelve.

Mitgenoss, h. társ, társfél.
Mitgewerker, h. (b .) bánya- 

részes.
Mitgläubiger, h. hitelező társ.
Mitglied, k. tag, tagtárs; 

Mitglied einer Handels
gesellschaft, kereskedelmi 
társaság tagja.

Mithaftung, n. együttes fele
lősség, együttes kezesség.

Mithandelnd, cselekvő társ, 
vele működő.

Mitinbegriffen, beleértve.
Mitinteressant, h. érdektárs.
Mitkauf, h. egyiittvétel, kö

zösvétel.
Mitleidenschaft, n. Bei etwas 

in Mitleidenschaft gezogen 
werden, bajba v. károsodás
ba belesodortatni; das Fal
liment des N. in W ien 
hat mehrere Handlungs
häuser in Budapest in 
Mitleidenschaft gezogen, 
N. bukása Bécsben több 
budapesti házat rántott be,- 
V. sodort károsodásba; Je
manden zur Mitleiden
schaft bei den Kosten zie
hen, költségek viselésébe 
belevonni valakit.

Mitnehmen. AVir wollen die
sen Gewinn auch noch 
mitnehmen, ezt a, nyere
séget sem akarjuk megvet
ni ; das ist wohl mitzu
nehmen, az nem megve
tendő; die Krisis hat die 
Industrie hart mitgenom
men, a válság az ipáiét na
gyon megrontotta; übel 
mitnehmen, csúfid lejárni, 
meggyalázni.

Mitrheder, h. (haj.) hajóré
szes, hajórészvényes.

Mitrhederei, n. (ha j.) hajós
társaság.

Mitschuldner, h. adós társ.
Mitsperre, n.. együttes zár, 

közös zár.
Mittagsbörse, n. déli börze, 

déli tőzsde.
Mitte, n. közép; die Zahlung 

ist Mitte Mai zu leisten,
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a fizetést május közepén 
kell teljesíteni; a fizetés 
május közepén teljesítendő.

Mittel, középjó, féljó, közép
szerű ; Waare mitlerer Art 
und Güte, közép fajú s kö- 
zépminőségü áru.

Mittel, k. eszköz, mód (va
gy onosság értelmében) ;
seine Mittel sind nicht 
bedeutend, csekély módú ; 
er ist nicht ohne Mittel, 
jó l bírja magát, nem épen 
vagyontalan; der Staat 
trägt hierzu aus seinen 
Mitteln bei, az állam sa
játjából já ru l hozzá; mit 
allen Mitteln nach etwas 
trachten, teljes erővel tö
rekedni valami után; das- 
ist sein letztes Mittel, ez 
végső menedéke ; sich ins 
Mittel legen od. schlagen, 
magát közbevetni ( vala
mely ügyben)  ; ein Mittel 
ausfindig machen, módját 
ejteni valaminek; sich 
eines Mittels bedienen, 
valami módot v. eszközt 
elővenni, felhasználni; ich 
werde schon Mittel fin
den, 7najd módját taUilom, 
majd nyelet csinálok én 
abba.

Mittelfein, középfinom (áru).
Mittelgut, középszerű (árú ).
MitteIjalír, k. átlagos év.
Mittelkurs, h. ( a berlini bör

zén) átlagos árfolyam;
( készpénzvételnél ugyan
ott), szabott árfolyam.

Mittellos, vagyontalan.
Mittellosigkeit, n. vagyonta- 

lanság.
Mittellosigkeitszeugniss, k. 

szegénységi bizonyítvány.
Mittelmässig, középszerű,. 

meglehetős.
Mittelort, h. középhely, köz

vetítő hely.
Mittelperson, n. közvetítő» 

személy ( a szerződések meg
kötésénél).

Mittelpreis, h. középár, át
lagár.

Mittelqualität, n. középszerű 
minőség. [ratu.

Mittelsicht, (v . ) középlejá-



Mittelsmann M itw irkung Moknsame

Mittelsmann, h. Mittelsper
son, 71. közbenjáró^ kill, al
kusz.

Mittelsorte, ?i. közép fajta ; 
Mittelsorten sind sehr ge
sucht und steigend, kö- 
zépminöségü áruk igen ke
resettek s emelkednek.

Mittelst, á lta l; mittelst 
Fuhrmann N. sende ich 
Ihnen . N. fuvaros által 
küldök Önnek___

Mittelwaare, n. középára, 
közepes áru.

Mittelwechsel, h. középváltó 
( rendesen 45— 60 napra lát 
után, a hó közepéibe szóló 
váltó).

Mittelwerth, h. átlagos érték.
Mittheilen, tudatni, közölni; 

Herr N. hat uns mitge- 
theilt, dass. .., N. úr tu
datta velünk, hogy . . . ; 
theilen Sie uns gefälligst 
Ihre Ansicht mit, legyen 
szives nézetét közölm ve
lünk.

Mittheile n sw erth, k özlés re 
érdemes; ich habe Ihnen 
Mittheilenswerthes nicht 
zu berichten, nem tudat
hatok Önnel olyat, a mi 
közlésreméltó; nem tudok 
semmit Írni, a mi a közlésre 
méltó volna.

Mittheilung, 7i. közlés, közle
mény ; Mittheilung von 
dem Inhalte eines Briefes 
machen, levél to.rtalmát 
közölni; ich danke Ihnen 
verbindlich für Ihre 
freundlichen Mittheilun
gen, le vagyok kötelezve és 
köszönöm az Ön szives köz
leményeit. [közben.

Mittlerweilig, időközi, idö-
Mitunterlaufen lassen, be

csúsztatni.
Mitunterzeichner, h. aláiró- 

társ, együttes aláíró.
Mitverpflichtet, együtt köte

lezett.
Mitwerber, h. versenytárs.
Mitwirken, közreműködni; 

bei der Gründung einer 
Bank mitwirken, bankala
pításnál közreműködni v. 
közrehatni.

Mitwirkung, n . k öz rem ű k ö 
dés; unter der Mitwirkung 
der hohen Finanz, az e lő 
k e lő  p é n z ü g y i  k ö rö k  k öz re 
m űköd ése  m e lle t t .

Mixed Pickles, m ix e d  p ic k 
les ( eczetbe ra k o t t  fü s z e re -  
7'ezett fő z e lé k fé lé k  p a la c z -  
k o k b a n ).

Möbel, k . b ú to r .
Möbelconto, h. butorszá7nla .
Möbelklopfer, h. but07'poroló.
Möbelstoff , h. bu to i'szöve t, 

b u to rk e ln ie .
Möbeltransport , h. bútor

szállítás.
Möbelüberzug, h. b u to r ta -  

k a ró .
Möbelwagen, h. b u to rs z á llító  

kocs i.
Mobiliar,fc. 1) in g ó ;  Beschlag

nahme des Mobiliars, i n 
gósá g  le fo g la lá s a ; 2) b ú 
to rz a t.

Mobiliar cred it, h. Í7igósá- 
gokra adott hitel, kézi zá
loghitel.

Mobiliarcfeditbank, n. hitel
bank.

Mobiliarsteuer, 7i. ad ó Í7 igó- 
sá go k ra , in g ó s á g o k ra  v e te tt  
ad ó.

Mobiliarvermögen, k. ingó 
vagyon, ingóság.

Mobiliarwerth, h. in g ó  é r ték .
Mobilisirtes Kapital, folyósí

tott tőke, 7nozgósított tőke.
Mock, h. 7iiock, hiányos aczél, 

7iyersaczél.
Mode, 71. d iv a t ;  die Mode 

bringt es mit sich, a  d iv a t  
k ö v e t e l i ; der Mode unter
worfen, d iv a t  s z e r in t v á lt o 
zó  ; dieser Artikel ist 
nicht mehr Mode, ez a  
c z ik k  k i7nen t a d iv a tb ó l ;  
nach der neuesten Mode, 
a le g ú ja b b  d iv a t  s z e iű n t ; in 
Mode kommen, f e l k a p n i ; 
der Artikel ist ganz aus 
der Mode gekommen, ez 
a  c z ik k  egészen  k im e n t a, 
d iv a tb ó l.

Modeartig, d iv a to s .
Modeartikel, h. d iv a tc z ik k ,  

d iv a tá i 'ú .
Modebild, k. d iv a tk é p .
Modehandel, h . Modehand-
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lung, n . d iv a tá ru k e re s k e 
dés.

Modehändler, h . Modehand- 
lerinn, n . d iv a tá rú s  ( f é r ű  
V. n ő ) .

Modejournal, k. d iv a t la p .
Modekram, h . d iv a tá ru .
Model, Modell, h . ésk . m in ta .
Modeladen, h . d iv a tá n is  b o lt.
Modellenarbeit, n . m in tá z ó  

m u n k a .
Modeltuch, k. h ím z ő  m in ta .
Modern, d iva tos , ú j .
Modestoff, h . d iv a tk e lm e .
Modewaare, n . d iva tá7 'u .
Modewaarengeschäft, k. Mo- 

dewaarenhandel, h. d iv a t 
á r  úkereskedés.

Modewaarenhandler, h. d i -  
v a tá rú k e re s k e d ő .

Modezeug, h . d iv a tk e lm e .
Modificiren, m ó d o s íta n i.
Modisch, d iv a to s ; altmo

disch, ószerű , r é g i  d iv a tú .
Modist, h . Modistin, n. dh;ftí- 

á rú s  ;  d iv a tá rú s n ő .
Möglich, lehető; lehetőleg; 

ich werde die Waare so 
billig als möglich berech
nen, az árút lehető olcsón 
fogom szá7nítani; ich wer
de es möglich zu machen 
suchen, igyekszem lehetővé 
tenni; zu dem möglichst 
billigen Preise, lehető leg
olcsóbb áron; ich werde 
das Möglichste thun, min
den lehetőt megteszek ; in 
möglichster Schnelligkeit, 
legnagyobb gyorsasággal,

Möglichkeit, n . le h e tő s é g ; 
nach Möglichkeit, le h e tő 
le g ; nach meiner Möglich
keit, a  m in t  tÖle7u te l ik  ; 
es liegt ausser dem Berei
che der Möglichkeit, te lje s  
le h e te t le n ; alle Möglich
keiten erwägen, 7ninde7i 
eshetőséget m e g f o n t o ln i ; es 
ist keine Möglichkeit, 
n in c s  m ód  benne, le h e te t
le n .

Mohair, m o h a ir  ( az á n g o ra -  
kecske szőre, t e f t ik ) .

Mohn, h. m á k .
Mohnöl, k. m á k o la j.
Mohnsame, n. mákszem, 

mákmag.



Molir, li. mór, (habos selyem- 
szövet) l. Moire.

Möhre, n. sárgarépa, murok.
Möhrenzucker, h. murok- 

czukor.
Mohrhirse, n. harmatkása.
Moire, n. mór {habos se

lyemszövet) .
Moirirt, habos, habozott ( se

lyemszövet ).
Moitié, fé l; moitié machen, 

felezni; wollen Sie moitié 
m it mir machen ?, akar 
Ön velem feles lenni ?

Mokassins, prémes topán.
Mokkakafíee, h. mokka kávé.
Mokuk, gabnamérték Alep- 

poban =  7561.
Molestiren, terhére lenni va

lakinek, nyakán lermi va
lakinek.

Molke, n. savó, zsendicze.
Molo, h. révgát (kill, tengeri 

kikötőkben).
Molleton, mollon, molton- 

szövet, vastag gyapjúszövet.
Momentan , yillanatiuji; 

momentane Verlegenheit, 
pillanatnyi zavar.

Monat, h. hó, hónap; am 15. 
dieses Monats, e hó tizen
ötödikén ; drei Monat a 
dato zahlen S ie , kelet 
után három hóra fizessen.

Monatausweis, h. havi kimu
tatás.

Monatbrief, h. (v .) havi
váltó.

Monatig. Z wei monatige Bi
lanz, két hónapos mérleg.

Monatlich, havi, havonkénti; 
havonként; monatliche 
Zahlung, havi fizetés; mo
natlicher Ausweis, havi v. 
havonkénti kimutatás; auf 
drei monatliche Kündi
gung darleihen, három 
havi fölmondásra kölcsö
nözni. [zárlat.

Monatsahschluss, h. havi-
Monatsbericht, h. havijelen

tés, havitudósitás.
Monatsbilanz, n. havi mér- 

leg.
Monatsfrist, n. In Monats

frist, od. binnen Monats
frist zahlen Sie, <2̂ ^ hónap 
múlva fizessen Ön.

M ohr

Monatsgage, n. Monatsge
halt, n. Monatsgeld, k. hó
pénz, havipénz, havifizetés.

Monatsrate, n. havirészlet.
Monatweise, havonként, hó

naponként.
Mondants, páczfélék, páczo- 

ló szerek.
Mondello, gabnamérték Mál

ta szigetén =  3 l.
Moniren, meginteni, figyel

meztetni.
Monitum, k. megintés.
Monopol, k. egyedárúság.
Monopolbank, n. szabadal

mazott bank.
Monopolisiren, egyedárásí

tani.
Monopolisirung, n. egyed- 

árúsítás.
Monopolpreis, h. egyedárú- 

sági ár.
Monstranz, n. szentségtartó.
Montanbahn, n. bányavasut.
Mont de piété, zálogház.
Montirung, n. szerelés, fö l

szerelés.
Montirungskosten, szerelési 

költség.
Montur, n. szolgálati ruha, 

egyenruha.
Monument, k. emlékkő.
Moorerde, 71. lápföld, zsom- 

bék.
Moorhirse, 71. harmatkása.
Moorkohle, n. turfaszén.
Moos, k. moh.
Móra, 71. halasztás; késede

lem; in Móra, hátralékba7i.
Moralische Person, (helye

sebben: juristische Person), 
jog i személy.

Moratorium, k. (csőd), ha
lasztás, haladék; man hat 
ihm ein Moratorium be
willigt, fizetéshalasztást en
gedtek 7ieki.

Morchel, 7 1. kucsmagomba.
Morgen, h. hold (fö ld ); láncz.
Morphium , k. morphium 

( ópium készít m ény).
Mörsel, Mörser, h. mozsár.
Morselle, n. morzelle ( olvasz

tott, különféle fűszerekkel 
és gifümölcsökkel kevert 
czukor táblaalaku dara- 
bokha7i).

Mörserkeule, 71. mozsár ütő.

Monatsgage
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Mortadellwurst, 71. morta- 
delli kolbász.

Mortades, álgy'öngyök (kid. 
a négerekkel folytatott cse- 
reüzletb€7i használtatnak).

Mortalität, 71. (bizt.), halan
dóság.

Mortalitatscoefficient, h. 
(bizt.), halálozási arány.

Mortalitätsliste, 71. (bizt.), 
halandósági sorjegyzék.

Mortalitätsstatistik, n. (bizt.) 
halálozási statisztika, ha
landósági tábla.

Mortalitätstabelle, n. (bizt.) 
halálozási táblázat.

Mortalitätsziffer, n. (bizt.) 
halálozási arány.

Mortifieationsschein, h. meg
semmisítő irat.

Mortificationsverfahren, k. 
7iiegsemmisítési élj árás.

Mortific ir en, 7riegse7nmisíte- 
ni , semmisnek 7iiiilváni- 
ta7ii.

Mosaikbild, k. mozaik kép.
Mosaikwaare, 71. mozaik áru.
Moschus, h. pézsma, l. Bi

sam.
Most, h. must.
Mostrich, Möstrich, h. ( mus

tos) 7umtár.
Mostwurst, n. mustkolbász 

(dióból vagy mandulából, 
felíüzve és fő tt mustba 
mártva).

Motion, n. indítvány, javas
lat.

Motionnaire, h. indítvány
tevő.

Motiv, /v. indok, Í7iditó ok.
Motivation, Motivirung, n. 

Í7idokolás', megokolás.
Mousselin, h. musselin, csa

lánszövet.
Moussiren, pezsegni; mous- 

sirende eme, pezsgő bo
rok.

Moutard, h. mustár.
Műd, hollandi gabonamér

ték =  egy hectoliter.
Muffel, 71. kémlő edény, kémlő 

bödön.
Muffig, muffig, dohos, rom

lott ; das Fleisch ist muf
fig geworden, a hús 7ueg- 
romlott, a hus megdohosn- 
dott.

M uffig



Bfähe Münz Convention M uskateller

Mühe, n. fáradság^ fárada
lom ; ich werde keine Mü
he scheuen, nem sajnálom 
a fáradságot; sich Mühe 
geben , igyekezni , rajta 
lenni; Schade um die Mü
he, kár a veszödségért; kár 
veszteg etni rá az időt.

Mühewaltung, n, fáradozás.
Mühlbeutel, h. pitli.
Mühlbeuteltuch, k. malom- 

szitaszövet.
Mühlenfabrikat, k. őrlemény.
Mühlengeschäft, k. malom

ipar.
Mühlengold, k. zúzó arany.
Mühlherr, h. malombirto

kos.
Mühlschifí, k. malomhajó.
Mühlstein, h. malomkő.
Műid, svájczi hordó; mint 

gabonamérték =  1350 liter; 
mmt folyadékmérték =  
365̂ /s i.; Párizsban kőszén
mérték =  150 liter.

Mulde, n. teknő, medencze.
Mull, k. moll ( finom fonatu, 

sima pamutszövet).
Müllerbille, n. molnárcsá

kány ( a malomkövek élesí
tésére ).

Múlton, mollon (pamutszö
vet).

Mumme, n. mumme ( erős 
szörpszerü, fűszerezett bar
na braunschweigi sör).

Mündelgeld, k. árvapénz.
Mündelmassige Hypothek, 

teljes biztosítéku jelzálog.
Mundharmonika, n. doromb.
Mundiren, letisztázni, tisz

tára írn i.
Mundirpapier, k. letisztázó 

papír.
Mundirung, n. tisztázás, tisz

tára Írás.
Mundleira, h. hidegenyv.
Mündlich, szóbeli; élő szóval.
Mündlichkeit, n. (tk .) szó

beliség.
Mundmehl, k. lisztláng.
Mundum, k. tisztázat.
Mundstück,
Municipal, hatósági.
Municipalrecht, k. törvény

hatóságijog.
Münzamt, k. pénzverő hiva

tal.

Münzconvention, n. pénz- 
egyesség.

Münze, w. 1) pénz, vertpénz ; 
Münze von gutem Schrot
te und Korn,yo súlyú és 
értékű pénz; 2) emlékpénz;
3) aprópénz, folyópénz; 
in klingender Münze zah
len, pengő pénzben fizetni;
4) penzverőhivatal.

Münzeinheit, n. pénzegység.
Münzfälscher, h. pénzhami

sító.
Münzfälschung, ?i. pénzha

misítás.
Münzfuss, h. pénzláb ; Gul- 

denmünzfuss , forintos 
pénzláb; den Münzfuss 
herabsetzen, a pénzlábat 
leszállítani; schwerer oder 
leichter Münzfuss, nehéz 
vagy könnyű pénzláb.

Münzgebühr, n. pénzverés 
díja.

Münzhaus, k. pénzverő ház, 
pénzverő intézet.

Münzkosten, pénzverési költ
ség.

Münzkrätze, n. pénzvakarék.
Münzkrisis, n. érczpénzvál- 

ság.
Münzliste, n. érczpénzjegy- 

zék.
Münzmetall, k. pénzötvény.
Münzpari, k. érczpénz-egy- 

forniaság.
Münzprägung, n. pénzverés.
Münzreduction, n. pénzát

számítás.
Münzrecht, Münzregal, k. 

pénzverési jog.
Münzschein, h. érczpénzjegy.
Münzschlag, h. pénzveres, 

veret.
Münzsorte, n. pénznem, ércz- 

pénznem.
Münzsortenzettel, h. vert- 

pénzjegyzék.
Münzsystem, k. érczpénz- 

rendszer.
Münzumlauf, h. érczpénz- 

forgalom.
Münzverbrechen, k. pénzha

misítás.
Münz ve rein, h. éremszövet

kezet.
Münzvertrag, h. pénzszerző- 

dés, pénzegyezmény.
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Münzvorrath, h. érczpénz- 
készlet.

Münzwardein, h. pénzvizs
gáló, vo7'dán.

Münzwerth, h. érczpénzérték,
Münzwesen, k. pénzverési 

ügy.
Münzzeichen, k. pénzjegy ; 

diese Münze trägt das 
Münzzeichen von Kör- 
möczbanya, e pénzen Kör- 
möczbánya jegye van.

Murmelthierfeil, k. mormota- 
bör.

Muscate etc. Í. Muskate.
Muschel, n. kagyló.
Muschelfarbe, n. kagylófes

ték.
Muschelgold, k. festőarany.
Musch elkabinet, k. kagyló- 

gyűjtemény,
Muschelmünze, n, kagyló

pénz, l. Kauri.
Muschelschale, n. kagylóhéj.
Muschelseide , n. byssus, 

kagylóselyem, zákány.
Muschelsilber, k. festőezűst, 

kagylóezűst.
Muschelwaare , n. kagyló

árú.
Muschelwerk, k. kagylómű.
Musikalien, zeneművek, kó

lák.
Musikalienhandlung, n. ze

neműkereskedés.
Musikalisches Instrument,

k. hangmüszer.
Musikuhr, n. zenélő óra.
Musi varbeit, n. i^akott mü, 

mozaikmű.
Musivgold, k. cilarany, festő 

arany.
Musivsilber, k. álezűst, festő 

ezüst.
Muskatbalsam, h. szerecsen

dióbalzsam , muskát - bal
zsam.

Muskatblüthe, n. szerecsen
dióvirág.

Muskatblüthenöl, k. szere
csendióolaj.

Muskate, Muskatnuss, n. sze
recsendió.

Muskateller, h. muskotály 
(bor).

Muskateller, muskotály — ; 
Muskateller Apfel, musko
tály alma; Muskateller



Birne, muskotály körte; 
Muskateller Traube, mus
kotály szőlő.

Muss, k. gyümölcsíz.
Musselin, h. muszlin.
Müssig, tétlen, heverő; müs- 

sige Kapitalien, heverő tő
kék, nem kamatozó tőkék ; 
seine Gelder müssig lie
gen lassen, pénzét hever- 
tetni.

Muster, k. 1) mustra, minta, 
mutató, látó ; Waare, die 
als Muster dient, mutatóul 
szolgáló áru; Hanfmnster, 
kenderlátó ; nach Muster 
kaufen, minta szerint vásá
rolni ; senden Sie uns ein 
Muster von Cubakafíee, 
küldjön nekünk kuhakávé- 
mustráit; 2) hímző minta.

Musterausstellung, n. min
ták kiállitása.

Musterblatt, k. mustralap; 
mutatvcinylap.

Musterbuch, k. 1) minta
könyv; 2) himző mustrák 
könyve.

Mustercollection, n. minta- 
gyűjtemény.

Musterexemplar, k. minta
példány.

Mustergewicht, k. mintasúly.
Mustergiltig, mustergültig, 

mintaszerű.
Musterkarte, n. mustralap.
Musterkasten, h. mustra

szekrény (utazó ügynöké).
Musterlager, k. mintaraktár.
Mustermaass, k. mintamér

ték.
Musterpacket, k. 7nmtacsó

in ag, m ustr ácsom ag.
Musterreisender, h. mustra- 

hordozó (ügynök).
Musterrolle, (ha j.) matróz- 

lajstrom.
Mustersammlung, n. minta- 

gyűjtemény.
Musterschutz, h. mustravé

delem.
Musterungsrevue, n. ellen

őrzési szemle.
Musterwaare, n. mintaárú, 

mutató árú.
Muthlosigkeit, n. levertség; 

es herrschte auf der Bör
se grosse Muthlosigkeit, a

Muss

börzén nagy levertség ural
kodott; a tőzsde nagyon 
le volt vei^ve.

Mutt od. Műd, harmincz mérő 
(száraz tárgyakra).

Mütt (zsák) svájczi gabona- 
mérték, rendesen =  60 liter.

Mutter, n. csavarház.
Mutterharz, k. gólban.
Mutterkorn, k. üszög, anya

rozs.
Mutterkümmel, h. római 

kömény.
Mutterlauge, n. anyalúg.
Mutternelke, n. magszegfü.
Mutterzimmt, h. indiai fa- 

héj.
Mutualität, n. kölcsönösség.
Mütze, n. sapka.
Mycothanaton, k. mycothana- 

ton, gombavész (készítmény 
a faligomba kiirtására).

Myrrhe, n. mirha.
Myrthenblatt, k. miituslevél.
Myrthenöl, k. mir tusolaj.
Myr the nwachs, k. mirtus- 

viasz.

M utt

N
N =  netto, tiszta.
NB =  notabene, jegyezd 

meg, megjegyzendő.
N. E. =  nach Eingang (des 

Wechsels), kiűzetés után.
Ngr =  Neugroschen, új ga

ras.
N. I. =  nebst Inhalt, tarta

lommal együtt.
N. N. =  N. N. (nőmén nes- 

cio =  nevét nem tudom) ; 
dem Herrn N. N. in Buda
pest, N. N . umak Buda
pesten.

No =  1) Numero, szám ; 2) 
=  Netto, tiszta súly, tiszta 
ár, tiszta összeg.

Nro == Numero, szám.
N. S. 1) == Nachschrift, utó

ira t; 2) =  nach Sicht, 
(v .) lát után.

Nto, Ntto, ntto =  netto ; 
nto prov. =  netto prove- 
nue, tiszta bevétel.

Nabe, n. kerékagy.
Nabenbohrer, h. kerékagy- 

fúró.
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Nabob, h. nábob ( keletindiai 
fejedelem), dúsgazdag em
ber.

Nach, után, szerint, ként; 
10— 12 Gulden per Cent- 
ner nach Qualität, minő
ség szerint mázsánként 
10—12 forin tért; nach der 
Elle, rőfszámra v. rőfön
ként ; nach und nach, las
sanként ; da die Preise 
nach und nach gesunken 
sind, mivel az árak lassan- 
kint lejebb szálltak.

Nachachtung, n. alkalmaz
kodás , miheztartás; dies 
zu Ihrer Nachachtung, ez 
szolgáljon Önnek mihez- 
tartásúl. (utánzat.

Nachahmung , n. utánzás,
Nacharbeit, n. utómunka.
Nach Belieben, tetszés sze

rint.
N achbestellen, utánrendelni, 

utólag megrendelni, újabb 
megrendelést tenni; die 
von Ihnen nachbestellten 
Waaren, az Ön által újab
ban megrendelt árúk.

Nachbestellung, n. pótrende
lés, pótmegrendelés, után- 
rendelés.

Nachbewilligung, n. póthi
tel.

Nachbezahlen, utólag fizetni.
Nachbier, k. aljsör, kóficz 

sör.
Nachbieten, többet Ígérni; 

wenn Sie die Waaren ha
ben wollen, müssen Sie 
noch etwas nachbieten, 
ha az árút bírni akarja, 
még valamivel többet kell 
Ígérnie.

Nachbildung, n. utánzás.
Nachbot, h. utóigéret.
Nachbürge, h. utókezes.
Nachbürgschaft, n. utókezes- 

ség.
Nachdatiren, utánkeltezni.
Nach dato, (v .) kelet^ytán.
Nachdruck, /o 1) (kk.) Mán- 

nyomat ; utánnyomás ; 
Nachdruck verboten, után- 
nyomat tiltva (fe lira t ); 2) 
nyomaték; mit Nachdruck, 
nyomatékosan, hathatósan.

I Nachfolger, h. utód.

N achfo lger



Nachforderangsreoht N  achhaltnug N  achr ecl&ueii

Nachforderungsrecht, k. utó- 
lagozási jog.

Kachforschen , tudakozódni 
(valami utánj^ kutatni, 
nyomozni.

Nachfrage, n. 1) kereslet, ke
resés ; nach dieser Waare 
ist viele Nachfrage, ezt az 
áruczikket nagyon keresik, 
ez az ái'ú igen keresett; 
Pfeffer ohne Nachfrage, a 
borsot nem keresik ; häu
fige Nachfragen finden, 
nagyon keresettnek lenni ; 
wenig Nachfragen finden, 
kevésbé keresett (lenn i) ; 
2) tudakozódás; auf meine 
Nachfrage, tudakozódásom
ra ; Nachfrage nach etwas 
halten, kérdezősködni va
lami felöl.

Nachfragen, tudakozódni, 
kérdezősködni (valami fe
lő l).

Nachfrageschreibeu, k. tu- 
dakozvány, tudakozó levél.

Nachfrist, n. pótidö.
Nachgeben, 1) engedni, le en

gedni ; die Producenten 
haben etwas nachgegeben, 
a termelők valamelyest en
gedtek ; 2) (a. m. nachste- 
hen) alább való lenni, fö l 
nem érni valamivei; diese 
Qualität gibt der andern 
nichts nach, ez a minőség 
nem alább való a másik
nál ; 3) hanyatlani ; Kaf
fee hat merklich nachge
geben, a kávé (á ra ) észre
vehetőié g csökkent v. ha
nyatlott.

Nachgebot, k. ufóigéret.
Nachgehen. Seinen Geschäf

ten nachgehen, ügyei után 
látni ; ügyei után já rn i ; 
dem Schuldner auf Schritt 
und Tritt nachgehen, az 
adóst nyomról nyomra ül
dözni ; az adóst minden lé
pésében követni.

Nachgemacht, utáinzott, ha
mis.

Nachgiebigkeit, n. engedé
kenység.

Nachhaltig, tartós ; die ge
drückte Stimmung der 
Börse war nachhaltig, a

börze ( tőzsde ) nyomott han
gulata tartós vala; a börze 
nyomott hangulata huza
mos ideig tartott.

Nachhaltung, n. utólagozás, 
utólagos teljesítés.

Nachhaltungsfrist, n. utóla- 
gozási határidő.

Nachkommen ( a. m. vollzie
hen), teljesíteni ; seinem 
Versprechen nachkom- 
men, ígéretét teljesíteni; 
seiner Verbindlichkeit 
nachkommen, kötelezettsé
gének eleget tenni.

Nachlass, h. 1) leengedés; 
mit 8Vu Nachlass, nyolcz 
száztólit leengedve; sich 
zu einem Nachlasse ver
stehen, árleengedésre reá- 
állatii, leengedni; ich hoffe, 
dass Sie m ir einen Nach
lass bewilligen, remény
iem, hogy Ön nekem leen
gedést fog adni ; 2) hagyo
mány.

Nachlassen, 1) leengedni; 
vom Preise etwas nach- 
lassen, az árból valamit 
engedni ; 2) csökkenni,
alább hagyni; die Nach
frage hat nachgelassen, a 
kereslet (keresés) csökkent; 
er hat an Pünktlichkeit in 
Erfüllung seiner Verbind
lichkeiten sehr nachgelas
sen, pontossága kötelezett
ségeinek teljesítésében na
gyon hanyatlott; er hat 
in seinem Eifer nachge
lassen, buzgalmában alább
hagyott ; nachlassen im 
Geschäft, lankadni az üz
letben.

Nachlassgebühr, n. engedély- 
illeték; hagyatéki illeték.

Nachlässigkeit, n. hanyag
ság, gondatlanság.

Nachlassvertrag, h. leenge- 
dési szerződés.

Nachliefern , utánküldeni, 
utánszállitavi, utólag v. 
pótlólag küldeni.

Nachlieferung, n. utánszálli- 
tás, pótszállítás.

Nachmahnung, n. pótintés.
Nachmahnungsrecht, k. ( tk.) 

pótintésijog.
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Nachmaiin, h. (v .) követő; 
soweit der Vormann we
gen seiner Forderung 
durch Nachnahme von 
dem Nachmanne befrie
digt ist, geht die Forde
rung und das Pfandrecht 
des Vormannes auf den 
Nachmann über, a meny
nyiben az előző követelésére 
nézve a követő részéről ki- 
elégittetett, a követelés és a 
zálogjog a követőre megy 
át.

Nachmarkt, h. utóvásár.
Nachnahme, n. utánvétel; 

Nachnahme in Vorhinein, 
utánvétel előleg; Nach
nahme nach Eingang, 
utánvétel utólag; unter 
Nachnahme der Spesen, a 
költségek utánvétele mel
lett ; diese Sendung ist 
m it einer Nachnahme be
haftet, ez a küldemény 
utánvétellel van terhelve.

Nachnahmeaviso, k.utánvéti 
V. titánvételi értesítő.

Nachnahmebegleitschein, h. 
utánvéten kisérőjegy v. ki
sérvé ny.

Nachnahmeporto, h. után- 
véti viteldíj.

Nachnahmesendung , n. 
utánvéten küldés.

Nachnahmsaviso, k. Nach
nahmsporto, etc. l. Nach
nahmeaviso, stb.

Nachnehmen, utánvételezni; 
belieben Sie Ihre Spesen 
nachzunehmen, szívesked
jék költségeit utánvételezni; 
nachgenommene Spesen, 
utánvétele zeit költségek ;
Ihrem Aufträge zufolge 
habe ich den Betrag Ihrer 
Bestellung beim Postamte 
nachgenommen, megbízá
sához képest megrendelése 
összegét a postahivatalnál 
utíinvételeztem ; Ihre
sámmtlichen Spesen wol
len Sie gefälligst auf den 
Frachtbrief nachnehmen, 
összes költségeit szívesked
jék Ön a fuvarlevélén után
vételezni.

Nachrechnen, újból számol-



N ad irich t Nacliseuden Nach.

wi, utánaszámolni^ utána 
számítani,

Nacliridht, n. liii\ tudósítás; 
Ihren Nachrichten entge
gensehend , tudósításait 
várva ; Nachricht von et
was gehen, hirt adni vala
miről, tudósítani v, értesí
teni valamiről; Nachricht 
bekommen, tudósítást ven
ni, tudósítást kapni; te
legraphische Nachricht, 
távirati értesítés ; dies zur 
Nachricht, ennyit értesíté
sül ; Sie sollen genauere 
Nachrichten durch unser 
Nächstes erhalten, köze
lebbi levélben bővebben fog- 
juk  Ont értesíteni.

Nachrichtlich. Lassen Sie 
sich dies nachrichtliph 
dienen, s z o lg á ljo n  ez Ö n 
n e k  h í r ü l  V. á ld o m á s u l.

Nachschicken, ííííiwu küldeni.
Nachschiessen, utánpótolni ; 

auf die Actien der Maschi
nenbaucompagnie müs
sen noch nachge
schossen werden, a gép
gyártársaság részvényeire 
még 25<̂ /o-oí kell utánpótol
ni (reáfizetni).

Nachschlag, li. hamispénz.
Nachschlagen 1) utána nézni; 

wir haben in unseren Bü
chern nachgeschlagen , 
utána néztünk könyveink
ben ; 2) hamis pénzt verni.

Naclischlagregister, k. mu
tatókönyv; das alphabeti
sche Nachschlagregister, 
beiüsoros mutató.

Nachschrift, n. vtóirat (le 
vélben).

Nachschuss, h. pótlás (bizto
sítási díjnál).

Nachsehen 1) utána nézni ; 
die Eechnungen nachse- 
hen, a számadásokat át
nézni, a számadásokat meg
vizsgálni ; 2) elengedni; 
die Verzugszinsen nach- 
sehen, a késedelmi kama
tokat elengedni.

Nachsehen, k. utánnézés, át
vizsgálás ; wenn er fallirt, 
so werden Sie das leere 
Nachsehen haben, ha csőd

be jut, nincs mit venni 
rajta ; ha csődbe jut, ütheti 
bottal a nyomát.

Nachsenden, utána küldeni; 
den Best Ihrer Bestel
lung werde ich nachsen
den, megrendelése hátrale
vő részét utólag küldöm.

Nachsicht, n. kimélet; einem 
Schuldner Nachsicht ge
währen, adós iránt kímé
lettel lenni; adósnak halasz
tást engedni ; wir müssen 
um Ihre Nachsicht bitten, 
elnézését kell kéimünk; er 
hat um einige Tage Nach
sicht gebeten, pár napi vá
rakozást kért.

Nachsichtstage, kiméleti na
pon.

Nach-Sicht-Wechsel, h. lát 
utánra szóló váltó.

Nächst, legközelebb, legköze
lebbi ; m it nächster Post, 
a legközelebbi postával; 
am ersten nächsten Mo
nats, jövő hó elsején; bei 
nächster Gelegenheit, a ! 
legközelebbi alkalommal; j 
unser Nächstes wird Sie i 
unterrichten, legközelebbi 
levelünk tudatni fogja Ön
nel.

Nächstens, legközelebb, nem 
sokára. \

Nachstehen, utána állani ; I 
alábbvalónak lenni; die I 
zweite Partie steht der | 
ersten um Vieles nach, a | 
második küldemény jóval I 
alább való az elsőnél. \

Nachstehend, alább jegyzett, 
következő; die nachstehend 
verzeichneten Spesen, az 
alább felsorolt költségek; 
aus nachstehender Rech
nung werden Sie ersehen, 
dass . . ., a. következő szám
lából látni fogja Ön, hogy...

Nachstempeln, utólag bélye
gezni, pótbélyegezni.

Nachsteuer, n. pótadó.
Nächstfällig, legközelebb ese

dékes (szelvény).
Nachstich, h. 1) utánmetszet; 

2) Handel auf Nachstich, 
kötés ismétléssel.

Nachtarbeit, n. éjjeli munka.
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Nachthaube, n. héilófőkötő,
Nachtheil, h. hátrány ; rö

vidség, kár; mit Nachtheil 
verkaufen, veszteséggel 
ánilni ; wir werden dabei 
im Nachtheil sein, e mel
lett kárunk lesz; e mellett 
rövidséget szenvedünk ; 
machen Sie davon ohne 
meinen Nachtheil Ge
brauch, használja fe i hát- 
rányom nélkül; zum Nach
theil gereichen, kárára 
lenni v. szolgálni.

Nachtheilig, hátrányos, ká
ros; hátrányosan, károsan;

I alles dies wirkt nachthei-
I lig auf die Geschäfte,
I mind ez káros hatással van
I az üzletre.
I Nachthemd, k. hálóing.
Nachtjacke, n. hálóujjas.

I Nachtkleid, k. hálóruha.
\ Nachtlicht, k. mécs.
I Nachtmütze, n. hálósipka.
Nachtrag, h. pótlék, toldalék, 

kül. pótlékpénz ; pótjegy
zék.

Nachtragen, pótlólag felírn i, 
felróvni, pótolni, utánpó
tolni ; klein weise nachtra
gen, pótolgatni.

Nachträglich, utólagos ; utó
lagosan, pótlólag, utánpót- 
lólag, utólag ; ich geneh
mige die nachträgliche 
Lieferung , beleegyezem, 
hogy utólag küldje ; nach
trägliche Bestellung, utó
lagos megrendelés, pótren
delés ; nachträgliche Lo- 
calisirung, póthelyszínelés.

Nachtragseinkommensteuer,
n. jövedelmi pótadó.

Nachtragsgebühr, n. pótdí}, 
pótilleték ; pótlékdij, pót
lékilleték.

Nachtragskredit, h. póthitel.
Nachtragssendung, n. pót

küldemény.
Nachtragsverzeichniss, k. 

pótjegyzék.
Nachtzeiten, ( vu.) éjjeli órák, 

éjjeli idő.
Nachtzug, h. éjjeli vonat.
Nach und nacíi, lassanként, 

egymás u tán ; nach und 
nach legen, rakosgatni.



N  ach ver laugen N adel Nationalhanh

Nachverlangen, utólag meg
rendelni.

Nachversicherung, n. (bizt.) 
pótló biztosítás^ utóbiztosi- 
tás.

Nachverzeichnet, alább fe l
sorolt.

Nach verzollen, 'pót vámot fi
zetni ; Kafí'ee und Tabak 
müssen nachverzollt wer
den, kávé és dohány után 
pót vám fizetendő.

Nachwägen 1) mértéket hite
lesíteni ; 2) ójra mérni.

Nach währschaft, n. utó fele
lősség (szállított árú meg
vizsgálása után ).

Nachwein, h. lőre ; vinkó.
Nachweis, h. kimutatás, bi

zonyíték ; den Nachweis 
führen od. liefern, bebi- 
zonyitani, bizonyitani, bi
zonyítékot felhozni.

Nachweisen, bizonyítani, ki
mutatni ; die Bezahlung 
der Zölle nachweisen, bi
zonyítani, hogy a vámot ki
fizette ; das Eigenthums- 
recht nachweisen, a tu la j
donjogot kimutatni, a tu
lajdonjogot bebizonyítani.

Nachweislich, kimutatható, 
bebizonyítható ; nachweis
liche Spesen, kimutatható 
költségek.

Nachwerth, h. utóérték (töke 
értéke évek múlva).

Nachwiegung, n. utánmérés.
Nachwirken, utóhatással len

ni; dies wird auf die Cour- 
se lange nachwirken, ez az 
árfíMfamokra tartós utóha
tással lesz.

Nachzahlen, pótfizetést ten
ni, utólag fizetni; ich wer
de diesen Betrag nach
zahlen, ezt az összeget utó
lag fogom kifizetni ; einen 
Rückstand nachzahlen, a 
hátralékot kipótolni; a hát
ralékot pótlólag kifizetni.

Nahzahlung, n. póifizetés, 
utánfizetés ; utólagós fize
tés.

Nachziehen, k. Handel auf 
Nachziehen, kötés ismét
léssel h Nachstich.

Nachziehen, maga után von

n i ; dieses Falliment hat 
andere nachgezogen, ez a 
bukás másokat vont maga 
után.

Nadel, n. tü.
Nadelí)üchse, n, tütartó.
Nadelfeile, n. türeszelö.
Nadelpapier, k. tüpapiros 

(rozsdagátló papiros finom 
(iczélárúk göngyölésére).

Nadelwaare, n. tüárú.
Nagel, h. szeg; gepresster 

Nagel, sajtolt szeg; ge
schmiedeter Nagel, ková
csolt szeg.

Nagelbohrer, h. szegfuró.
Nagelbürste, n. körömkefe.
Nägelein, k. szegfű.
Nagelneu, vadonnatúj.
Nagelschmiedarbeiten, szeg- 

műves árúk.
Nähere, k. közelebbi részlet; 

Näheres zu erfragen bei 
Herrn N., a részletek felöl 
N. úrnál tudakozódhatni.

Nähergelter, h. elsőségi jog 
gal biró.

Näherrecht, k. szomszédsági 
elsőbbségi jog  ( vételnél).

Nähgarn, k. varró czérna.
Nähkästchen, k. varró szek

rény.
Nähkissen, k, varróvánkos.
Nähkorb, h. varrókosár.
Nähmaschine, n. varrógép.
Nähnadel, n. varrótű.
Nähring, h. varrógyűrü.
Nährstoff, h. tápanyag.
Nahrungsartikel, h. élelmi 

czikk.
Nahrungsmittel, k. élelmi

szer, eleség.
Nahrungsmittelpolizei, n. 

élelmezési rendőrség.
Nähseide, n. varróselyem.
Nähzwirn, h. varróczérna.
Nakuht, perzsa súly nemes 

érczeknél =  195'8 ingr.
Name, Namen, h. 1) név; 

im Namen des Herrn N., 
N. úr nevében ; das Ge
schäft in eigenem Namen 
führen, az üzletet saját 
névé alatt fo ly ta tn i; 2) 
név, h írnév; ich hoffe, 
dass dies meinem guten 
Namen nicht naehtheilig 
sein wird, reményiem, hogy

217

ez jó  hírnevemnek nem lesz 
ártalmára.

Namenactie, n. névre szóló 
részvény.

Namenbuch, k. névkönyv.
Namenlose Gesellschaft, n.. 

( nevezetlen társaság), rész
vénytársaság l. Anonyme 
Gesellschaft.

Namenpapier, k. névre-szóló- 
adóslevél.

Namensíirma, n. névbeli 
czég.

Namensstempel, h. névbé- 
lyeg.

Namensunterschrift, n. név- 
aláirás.

Namensverzeichniss, k. név
jegyzék.

Namenszeichnung, n. név
aláírás.

Namenszug , h. névvon ás,, 
keresztvonás.

Namhaft, jelentékeny, tete
mes; das ist eine namhafte^ 
Summe, ez jelentékeny 
összeg ; namhafte Bestel
lungen, tetemes megrende
lések.

Nanking, h. nanking ( kelme).
Naphta, n. nafta (föld- vagy 

kátrányolaj).
Napoleond’or, h. napoleon- 

arany =  20 frank =  8 fo 
rintos arany.

Narbenseite, n. külső oldal 
( bőrnél), bőr színe.

Narkotica, narkotische Mit
tel, narkotikus anyagok, 
bódító szerek.

Narrenkappe, n. csörgősapka.
Naschmarkt , h. csemege- 

piacz.
Naschwerk, k. nyalánkság, 

csemege.
Nase, n. (kv .) könyökvonal 

( számadás lezárásánál).
Nass, nedves ; nasse Waare, 

folyadék árú, híg á r ii; auf 
nassem Wege, ví .i utón.

Nässe, n. nedvesség ; vor 
Nässe zu bewahren, (cso
mag felirata), nedvességtől 
megóvandó, nedvességre vi
gyázz ! tartsd szárazon!

Nationalanleihe, n. nemzeti 
kölcsön. [bank.

Nationalbank, n. nemzeti



N  atioualflagge Nebengebühr Nennen

Nationalflagge, n. nemzeti 
lobogó.

Nationaloeconomie, n. nem
zetgazdaság.

Nationaloeconomiscli, nem
zetgazdasági.

Nationalvermögen, k. nem
zeti vagyon.

Natron, k. nátron^ sziksó (só- 
sauas clüórnatrium) ; toli- 
lensaureá Natron, szénsa
vas nátron^ szóda.

Natronsalz, k. nátronsó.
Natura. In Natura, természet

ben.
Naturalien, termények.
Naturalienhandel, h. ter

mény kereskedés.
Naturalien-Journal, k. ter

ménynapló.
Naturalisation, n. honosítás.
Naturalisationsurkunde, n. 

honosítási okirat.
Naturalleistung, n. termé

szetbeli szolgáltatás.
Naturallieferuug, n, termék- 

szállítmány.
Naturallohn, lu munkabér 

természetben., természetbeli 
bér, [gazdaság.

Naturalwirtschaft, n. termék-
Naturereigniss, k. termé

szeti esemény (baleset).
Naturprodukt, k. termény, 

termék.
Naufahrt, n, (ha j.) lefelé me

nés, lefelé hajózás.
Nautik, n. hajózás tudomá

nya.
Navigahel, hajózható.
Navigationsact, h. hajózási 

törvény.
.Nebenadresse, n. (v . ) (a. m. 

Nothadresse), szükségbeli 
utalvány.

Nebenausgaben, Nebenaus
lagen, mellékkiadások.

Nebenbei, mellékesen, mel
lesleg ; nebenbei bemerkt, 
mellékesen megjegyezve.

Nebenbestimmungen, mel
lékkikötések.

Nebenbücher, (kv.) segéd
könyvek.

Nebencolonne, n. (kv .) mel
lékhasáb.

Nebeneinkommen, k. mel
lékjövedelem.

Nebengebühr, n. mellékdíj; 
m ellékület m ény.

Nebengeding, k. mellék-kikö
tés.

Nebengeschäft, k. mellék
ügylet.

Nebengewinn, h. melléknye
remény.

Nebenhandlung, n, mellék
kereskedés.

Nebenkasse, n. mellékpénz
tár.

Nebenkosten, mellékköltség.
Nebenrechnung, n. mellék

számla.
Nebenseitig , melléklapon , 

mellékelve; nebenseitig 
finden Sie die Preise be
merkt, melléklapon felje
gyezve találja az árakat.

Nebenspesen, mellék-költség.
Nebenstation, n. (vu .) mel

lék állomás.
Nebenstelle, rí. (bank) mel

lékhely ( intézetek fiókjai).
Nebenstehend, oldalt jegy

zett ; die nebenstehende 
Summe, oldaltjegyzett ösz- 
szeg.

Nebentreffer, h. melléknyere
mény.

Nebenunkosten, mellék-költ
ségek.

Nebenverdienst, h. mellék- 
kereset.

Nebenzollamt, k. mellékvám
hivatal.

Nebig, túllapon foglalt, mel
lékelt.

Necessaire, h. kézitáska, úti
táska.

Negativ, tagadó, tagadólagos; 
tagadólag.

Negociabel, eladható.
Negociant, Negociateur, h. 

alkusz, közbenjáró.
Negotiation, n. alkudozás; 

es sind über die beabsich
tigte Anleihe bereits Ne
gotiationen eingeleitet 
worden, a szándékolt köl
csönre nézve az alkudozá
sok már megkezdettek.

Negotiirung der Anlehen, 
közvetítés kölcsönök eszköz
lésénél, kölcsönközvetítés.

Negotiorum gestio ( a, m Ge
schäftsführung) , ügyvitel.
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Negoziiren, ügyletet csinálni; 
váltót készpénzen venni; 
kölcsönt kötni ; államköl- 
csönt elhelyezni.

Nehmen, venni; etwas an 
sich nehmen, valamit bir
tokba venni; an Bord neh
men, hajóra venni; ein 
Schiff nehmen, hajót elfog
n i ; auf sich nehmen, ma
gára vá lla ln i; Jemanden 
beim Worte nehmen, va
lakit szaván fogni ; von 
Etwas Abstand nehmen, 
valamitől elá llan i; in 
Besitz nehmen, elfoglal
ni, birtokba venni ; eine 
Abschrift nehmen, leyná- 
solni; Eücksicht nehmen, 
tekintettel lenni, tekintetbe 
venni; sich Mühe neh
m e n , i n  Augen
schein nehmen, szemügyre 
venni; Schaden nehmen, 
károsodni, kárt vallani.

Nehmer, h. (b r.) vevő; das 
Papier ist ohne Nehmer, 
ezt a papirt nem veszik.

Neige, n. fogyaték, fogyta va
laminek ; unser Yorrath 
geht auf die Neige, készle
tünk fogytári van ; es geht 
m it ihm auf die Neige, es 
geht mit ihm zur Neige, 
hanyatlóban van, hanyat
lik.

Neigen (sich), hanyatlani; 
die Course neigen sich 
zum Fallen, az árfolyamok 
hanyatlásnak indultak, az 
árfolyamok hanyatlóban 
vannak.

Neigung, n, hajlam, hajlan
dóság ; ausgesprochene 
Neigung zum Steigen, ha
tározott emelkedési hajlam; 
Neigung zu Etwas haben, 
kedvének lenni valamihez.

Nelke, n. szegfű.
Nelkenöl, k. szegfüolaj.
Nelkenpfeffer, h. szegfübors.
Nelkenrinde, 71. szegfühéj.
Nelkenwurzel, n . szegfügyö- 

kér.
Nennen, nevezni, mondani; 

nennen Sie mir einige 
íLüuser, jelöljön nekem egy 
pár házat; das nenne icíi
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einen bewährten Freund, 
ezt mondom igazi harát- 
nak; das genannte Haus, 
emlitett ház.

Neimens werth , említésre
méltó.

Nennwerth, h. névbecsj név
érték (papiroknál).

Nesselgarn, k. csalánfonal 
('pamutból v. lenből).

Nesseltuch, k. csalánszövet.
Nestel, n. fiizö, füzözsinór.
Netto, tiszta ; tisztán, netto ; 

die Waare wiegt netto 
hundert Kilogramm, az 
dni súlya tisztán száz ki
logramm.

Nettobetrag, h. tiszta összeg.
Netto Cassa, (kv .) készpénz 

levonás nélkül.
Nettoertrag, li. tiszta jövede

lem.
Nettogewicht, k. tisztasuly ; 

wirkliches Nettogewicht, 
valóságos tisztasúly; be
rechnetes Nettogewicht, 
tiszta súly számvetés sze
rint.

Nettogewinn, h. tiszta nyere
ség.

Nettolast, n. tiszta súly.
Nettopraemie, n. nettodíj.
Nettopreis, h. tiszta ár, net

to ár.
Nettorivaco, tiszta eladási ár.
Netto Summe, n. tiszta ösz- 

szeg, kerekszám {melynek 
utolsó száma 0).

Nettotara, n. tiszta göngy- 
súly.

Nettovaluta, n. Nettowerth, 
h. tiszta érték.

Nettprovenu, tiszta jövede
lem.

Netz, k. 1) liíiló, recze; tör, 
hurok; 2) (v íi.) hálózat.

Netzstofí, h. reczeszövet.
Netzwerk, k. h á ló za t.
Neu, új ; neue Austern, friss 

osztrigák; von Neuem, 
aufs Neue, újra, újból, 
újonnan.

Neubezogen, újonnan átvett.
Neublau, újkék (kékítö, ke- 

ményitövel feloldott indigó
kar min ).

Neuen Styles, új időszámítás 
szerint.

Neue Eechnung, n. új szám
la (kiegyenlítés után).

Neuerung , újítás; kiil. 
perújítás.

Neuerungsvertrag, h. újítási 
szerződés (pl. bérletnél).

Neugewürz, k, szegfübors, 
piment.

Neuloth, k. új lat =  tiz 
gramm.

Neunauge, h, orsóhal.
Neuorganisiren, újjá szer- 

vez7}i.
Neuroth, újvörös (keményí

tővel kevert berzsenkivo- 
7iat).

Neusilber, k, újezüst, pak- 
fong.

Neutral, semleges ; neutrale 
Waare unter feindlicher 
Flagge kann nicht coniis- 
cirt werden, ellenséges lo
bogó alatt vitt semleges árú 
el nem kobozható; neutrale 
Flagge schützt feindli
ches Gut, a semleges lobo
gó védi az ellenséges árut; 
sich neutral erklären, 
semleges állást elfoglalni.

Nexus, h. összeköttetés. '
Nicaragaholz, k. nikaragua- 

fa, kékfestőfa.
Nichtannahme, n. (v .) el 

nem fogadás.
Nichtbefriedigung, n. ki nem 

elégítés; die Nichtbefrie-^ 
digung der Gläubiger steht 
zu fürchten, a hitelezők ki 
'nem elégítésétöl lehet féhii.

Nicht das Mindeste, a leg
kevésbé sem.

Nicht einbringend Hegen, 
heverni.

Nichteinhalten, k. meg nem 
tartás.

Nichterfüllung, n. nem-telje
sítés.

Nichterscheinen, k. meg nem 
jelenés; wiegen Nichter
scheinens verurtheilt wer
den, makacsságban elma- 
rasztaltatni, meg nem jele
nés miatt elmai'asztaltaini.

Nichtig, semmis ; null und 
nichtig, érvénytelen; für 
nichtig erklären, semmis
nek nyilvánítani, érvény- 
teleniteni.
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Nichtigkeitsbeschwerde, n. 
semmiségi panasz.

Nichtigkeitserklärung, n. 
semmisnek nyilvánítás, ér- 
vénytelenítés.

Nichtigkeitsklage, n. semmi- 
ségi kereset.

Nichtkaufleute, nein keres
kedők.

Nichts, k. 1) semmi; 2) szem- 
korom (fehér szinü czinket 
tartalmazó gyógyszer).

Nicht Vergütung, ?i. meg nem 
térítés.

Nichtzahlung, n. n e m fiz e té s  ; 
im Nichtzahlungsfalle , 
7iem fizetés esetén.

Nickel, h. 7iikol.
Nickelmetall, k. 'nikolfém.
Nickelschw'amm, h. nikol- 

szivacs.
Nickelwaare, n. nikol áru 

( árú ötvözött 7iikolből, 7nint 
alfenide, pakfong sth.).

Niedergang, h. hanyatlás; 
Niedergang der Preise, ár- 
hanyatlás; der Handel 
unseres Platzes ist im N ie
dergange begriffen, pia- 
czu7ik forgalma hanyatló- 
ba7i van.

Niederhalten, lenyomni ( az 
ái^at).

Niederlage, n. raktár, áru
tár ; in die Niederlage 
bringen, raktározni, rak- 
tái'ba hordani.

Niederlagefrist, n. i'aktái'o- 
zás határideje, ralit cirozási 
határidő.

Niederlagegebühr, n. i'ak- 
tárdíj.

Niederlagestation, n. ( vu.) 
raktár állomás.

Niedeiiagsrecht, h. telepjog 
( vám kezelési éljárás n á l).

Niederlagsschein , h. letét- 
jegy, rakjegy.

Niederlassen (sich), letele
pedni.

Niederlassung, n. 1) megtele
pedés, telep; 2) gyarmat.

Niederlegen (a. m. in Ver- 
w^ahrung hinterlegen), le -  
té te m é n y e z n i.

Niederleger, h. letétemenyezö.
Niederschlagen. Die Kosten 

niederschlagen, a költséget



N ied rig Nom inell N  otenr egale

lejehh szállítani; einen 
Process niederschlagen, 
fö i't megszüntetni; die 
Nachricht wirkt nieder
schlagend, a hír leveröleg 
hat.

Niedrig, alacsony ; zu nied
rigen Preisen kaufen, ol
csó áron vásárolni ; Kaf
fee ist niedriger gegangen, 
a kávé olcsóbban k e lt; die 
Dividende ist niedriger 
als man erwartete, az osz
talék kisebb, mint várták.

Niellowaare, n. nielloárú 
( ezüst áru bevésett, feketére 
vagy színesre zománczozott 
diszitésekkel).

Niessbrauch, h. haszonvétel, 
haszonélvezet.

Niessnutznng, n. haszonél
vezet.

Niesmirz, n. hunyor.
Niet, k. Niete, n. szeg, czö- 

vekszeg, aklaszeg.
Niete, n. üres .sorsszám.
Nieteisen, k, szögcsiptetö.
Nietnen, vadonnatúj.
Nietpfaffe, h. férkező (oly 

szegecsek beütésére hasz
nált véső, melyekhez a ka
lapácscsal egyenesen nem 
férhetni).

Nigelle,w. kandilla, fekete kö
mény.

Niggel, h. búgó csiga (játék
szer).

Nippes, Nippsachen, csecse
becsék.

Nipptischsachen, piperetár
gyak.

Niveau, h. színvonal.
Niwellirwaage, n. szintező.
Nochgeschäft, k. (b r.). még- 

ügylet (ha az eladónak kö
telességében áll utólag töb
bet adni V. a vevőnek utó 
lag többet venni), l. Ge
schäft.

Nolo, k. hajóteher.
Nomina activa, követelések ; 

nomina passiva, adóssá
gok.

Nominalbetrag, h. névleges 
összeg.

Nominalwérth, h. névérték ; 
wir haben die Obligatio
nen nach dem Nominal-

werthe berechnet,« köte
lezvényeket névérték sze
rint számítottuk.

Nominell, névszerinti , tar
tott (á r ) ; es werden gar 
keine Käufe gemacht und 
die Preise sind nur nomi
nell, kötések épen nem tör
ténnek s az árak csak név
szerintiek.

Nominativactie, n. névre 
szóló részvény.

Nonpareill, n. 1) páratlan, 
hasonlithatlan ( kesken g
szalag, apró czukorka stb.); 
2) (nyomd.) gyöngybetü.

Non plus ultra, legkitűnőbb; 
netovább.

Nonvalenz, n. fizetésképte
lenség.

Nonvaleur, h. értéktelenség; 
értéktelen darabok (külö
nösen elértéktelenedett rész
vények).

Nopptinctur, n. csipkedő 
csepp (festő készítmény a 
szövést hibák kiirtására, a 
posztónak a csomóktól való 
tisztogatására ),

Nordische Producte, éjszak
vidéki termények.

Norm, n. szabály, szabvány.
Normalbelastung, n. (vu.) 

szabványos kocsiterhelés.
Normalclasse, n, rendes osz

tály.
Normaleinheit des Werthes, 

n. értékegység.
Normalfrachtsatz, h. (vu .) 

szabványos díjtétel, rendes 
díjtétel.

Normalgewicht, k. minta
súly.

Normalmass, k. aíapmérték, 
ős ni érték.

Normalnahrung, n. átlagos 
tápszükséglet.

Normalpreis, h. szabályos ár, 
rendes ár.

Normalsatz, h. rendes tétel.
Normaltarif, h. szabványos 

díjszahcis.
Normal Verordnung, n. sza

bályrendelet.
Normalwaage, n. mintamér

leg.
Normatag, h. szünnap.
Normativ, szabály szerű, sza-
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boly zó ; normative Vor-^ 
Schrift, szabályozó intéz
kedés.

Normativ, Normativum, k. 
szabályzat, szabályrende
let.

Nörzfell, k. nyérczb&r.
Nóta, n. 1)jegyzék; wir ha

ben von Ihrer Tratte ge
hörige Nota genommen,, 
intézvényét kellő figyelem
be vettük ; in Nota neh
men, jegyzékbe venni ; 2) 
számla ; laut beifolgender 
Nota, a meVékelt számla 
szerint.

Notabene, k. jegyezd meg,, 
megjegyzendő.

Notar, Notar, h. jegyző ; öf
fentlicher Notar, könig
licher Notar, közjegyző.

Notariat, k. jegyzőség, jegy
zői hivatal.

Notariatsgebühr, n. közjegy
zői illeték.

Notariatsspesen, közjegyzői 
költség.

Notariatsurkunde, n. köz
jegyzői okirat.

Notariell, közjegyzői ; ihre 
Unterschrift bedarf der 
notariellen Beglaiibigung,

• aláirását közjegyzővel kell 
hitelesíteni.

Note, n. 1) hangjegy, zene
mű ; 2) számla, árjegyzék 
(kid. rögtön kiállítva egyes 
eladásokról); S)jegy, pénz- 
je g y ; bankjegy ; die Bank 
ist verpflichtet ihre Noten 
einzulösen, a bank köteles 
jegyeit beváltani.

Notenabtlteilung, n. (bank) 
jegyosztály.

Notenausgaibe, n. jegykibo
csátás.

Notenbank, n. jegybank.
Noteneinlösung, n. (bank) 

jegybeváltás.
Notenemission, n. jegykibo

csátás.
Notenemissionsgeschäft, k.. 

jegykibocsátási ügylet.
Notenmasse, n. jegy tömeg.
Notenpapier, k. hangjegyya- 

piros.
Notenregale, k. (bank) jegy ~ 

kibocsátási jog.
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Notenreserve, n, (hank) 
jegytartalék.

Notenwälirnng , n. ( hank) 
jegy érték.

Notli, 71. szorultság^ szükség, 
kényszerűség ; zur Notli 
wird mein Vorratli aus- 
reiclien , szükség esetén 
készletem még kifutja ; in 
Noth gerathen, nyomorba 
ju tn i ; aus Noth verkau
fen, kényszeritve lenni az 
eladásra.

Nothadressant, h. (v .) szük
ségben utalványozó.

Nothadressat, li. (v.) szük
ségben utalvá7iyozott.

Nothadresse, 7i. (v.) szükség
ben utalvány.

Nothbehelf, h. szükségben se
gítő.

Nothconsumtivdarlehen, k. 
éhségbeli k émj szer kölcsön.

Nothfall, h. szükség; im Noth- 
fall, szükség esetén; im 
äusserstem Nothfall, utol
só szükségben.

Nothfallzoll, h. szükségbeli 
vám.

Nothhafen, k. 7nenedékrév.
Nöthig, szükséges ; ich habe 

G-eld nöthig, szükségem 
van pénzre, nekem pénz 
k e ll; Nötliiges besorgen, 
(lev .) a szükségest elintéz
ni; das Nöthige mit einem 
Wechsel besorgen, a szük
ségeseket váltóval fedezni.

Nöthigenfalls, szükség ese
tén.

Nothlage, n. kényszevhelyzet; 
sich in einer Nothlage be
finden, szűk viszonyok közt 
lenni, szükségben lenni.

Nothleiden, (v .) szűkölködni 
( oly váltókról mmidják, 
7nelyeket az intézvényezett 
nem fogad el vagy ki nem 
fizet).

Nothleidend, ( v .) szűkölködő.
Nothpreis, h. szorultsági ár, 

kényszerár, szükségbeli ár, 
szükség-ár.

Nothstand, h. szorultság, szo- 
7'idt állapot, Ínség.

Nothverkauf, k. kényszerel
adás.

Nothwendigkeit, n. szükség;

in Nothwendigkeit verset
zen, kényszeríteni.

Nothwinterstand, h. (ha j.) 
kényszej'telelés.

Notification, n. értesítés, köz
lés ; tudósítás; Notifica
tion des Protestes, óvás- 
közlés ; einer Notification 
meines Hauses zufolge, 
kereskedöházamtól vett ér
tesítés szerint.

Notificationsschreiben , k. 
értesítő levél.

Notificiren, értesíteni, tudó
sítani, tudtál adni.

Notireu, 1) jegyezni, fö l je 
gyezni ; dieser Artikel ist 
sehr niedrig notirt, ez a 
czikk igen olcsóra vu7 i 
téve; ez a czikk igen 
olcsón jegyeztetik; die 
im amtlichen Courszettel 
notirten Course, a hiva
talos árfolya7n jegyzékben 
fö l jegyzett álfolyamok; den 
Preis notiren , árt je 
gyezni ; 2) éi’tésére v.
értésül adni, jelenteni ; ei
nen Wechsel notiren, vál
tót jelenteni, váltói'ól érte
síteni.

Notirung, n. (b r.) jegyzés ; 
ihre Notirungen sind zu 
hoch, jegyzett árai nagyon 
magasak; amtliche Noti
rung, hivatalos jegyzés ; 
die Streichung eines Pa
piers aus der amtlichen 
Notirung, papír kitörlése 
a hivatalos jegyzékből; In 
digo ohne Notirung, indi
góban nincs jegyzés, indigó 
jegyzés nélkül van; nach 
der Notirung waren Banc- 
actien 7̂ 20, jegyzés sze7int a 
bankrészvények 720-on ál
lottak.

Notiz, n. értesítés, tudósítás, 
észrevétel, jegyzék ; dies 
zu Ihrer gefälligen Notiz, 
szives tudomásvétel végett; 
Notiz nehmen von Etwas, 
magának valamit megje
gyezni ; sich Notizen ma
chen, jegyzeteket tenni.

Notizbuch, k. jegyzékkönyv.
Notiznahme, n. tudomásvé

tel ; wir empfehlen dies
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Ihrer Notiznahme, tudo
másvétel végett ajánljuk.

Notorisch , köztudomású ; 
köztudomásilag.

Notori tat, 7i. köztudomás.
Nougat, k. czukortészta, kill, 

mandulával.
Nouveauté, n. újdonság, di

vatosáru ( kül. Fárisbóljövő 
legújabb divatczikkek).

Nova, (kli.) újdonságok.
Novation, n. szei'zödés-újítás.
Novität, n. újdonság.
Novitätenzettel, h. újdonsá

gok jegyzéke.
Nudel, n. 7netélt tészta, má- 

csik.
Nudelbret, k. sodró deszka, 

nyújtó deszka.
Nudelholz, k. nyújtófa, sod

rófa.
Nugget, Kaliforniában na

gyobb da7'ab tennészetes 
arany neve.

Nullitätsbesehwerde, k. sem
miségi panasz.

Numeriren, számozni, 7iieg- 
számozni, számjegyezni.

Numerirstampiglie, n. lap
számozó, bélyegző.

Numerirung , n. számozás 
(  különösen a gyapot kei'es- 
kedelmi osztályozásánál).

Numerisch, számszerinti, szá- 
m ilag; in numerischer 
Eeihenfolge, számszerinti 
sorozatban; die Einfuhr 
ist der Ausfuhr numerisch 
überlegen , a behozatal 
számra (számbari) fö lü l
múlja a kivitelt.

Numero, k. szám; Mehl, 
Numero 3, hármas liszt.

Nummer, n. szám ; laufende 
Nummer, folyószám; ein 
Ballen Nummer (Nr.) 3, 
egy csomag hármas; mit 
Nummern versehen, szá
mozni, megszámozni.

Nummerliste, n. számjegy
zék.

Nummerlotterie, n. szám- 
sorsjáték.

Nummernfolge, n. számso7'o- 
zat.

Nummernziehung, n. szám- 
huzás (ellentétben a soro- 
zathuzással).



Nürnberger Nntzniessnngsrecbt O bligo

Nürnberger Novelle, n. nürn- 
hergi nóvella (kiegészítő 
része a német váltórend
szabálynak ).

Nürnberger Waaren, norim- 
hergi árúk, rövidárúk.

N\iss, n. dió.
Nnssbaiimliolz, k. diófa.
Nussknacker, h. diótörö.
Nusskohle, n. diószén.
Nussöl, k. dióolaj.
Nuttharz, k. nutriagyanta, 

vörös acaroidgyanta.
Nutz, h. haszon ; sich Etwas 

zu Nutze machen, valami
nek hasznát venni, valamit 
használni fordítani.

Nutzantheil, h. haszonrész.
Nutzbar, használható, hasz

navehető.
Nutzbringend , nyereséges, 

hasznos; nutzbringendes 
Geschäft, hasznothajtó üz
let V. ügylet; ein Kapital 
nutzbringend anlegen, tő
két gyümölcsözőiég elhe
lyezni.

Nutzen, h. ha,szón; ohne 
Nutzen arbeiten, haszon 
nélkül dolgozni; von Nut
zen sein, hasznára lenni ; 
diese Unternehmung wird 
Ihnen nicht zum Nutzen 
gereichen, ez a vállalat 
nem fog hasznára szolgál
ni, e vállalatból haszna 
nem lesz; ich werde auf 
Ihren Nutzen bedacht 
sein, szem előtt fogom tar
tani érdekét (hasznát) ; 
Nutzen abwerfen, Nutzen 
bringen, hasznot hajtani ; 
reiner Nutzen, tiszta ha
szon, tiszta nyereség.

Nutzgenuss, h, haszonvétel, 
haszonélvezet.

Nutzholz, k. épületfa; szer
számfa.

Nützlich, hasznos, hasznave
hető ; hasznosan; wenn ich 
Ihnen irgend nützlich sein 
kann, ha valamiben hasz
nára lehetek.

Nützlichkeit, n. hasznosság.
Nutzniessung, Nutzung, n. 

haszonélvezés; haszonélve
zet.

Nutzniessungsrecht, k. ha
szonélvezetijog. 

Nutzungswerth, h. használati 
V. haszonvételi érték. 

Nutzvieh,/v.í/.â áasá<7Í marha. 
Nutzwerth, l. Nutzungs

werth.

0 =  Ofíert (franczia árjegy
zékeken) kinálat.

01 == Ordre, megrendelés, 
rendelet

0. K. =  ohne Kosten, költ
ség nélkül.

0. M., (kk.) =  Ostermesse, 
húsvéti vásár.

0. P. (v .) =  ohne Protest, 
óvás nélkül.

Ord. == ordinär, közönséges.
o. u. 0. =  ohne unser Ob

ligo, kötelezettségünk nél
kül.

0/W =  oder Werth, vagy 
érték.

Oe. W . == oesterreichischer 
Währung, osztrák érték
ben.

Obbenannt, fennevezett.
Obberührt, fennérintett.
Obbesagt, fennemlitett.
Obbezifi’ert, fentebb megha

tározott.
Oben,/mű; wie oben ange

geben, mint fentebb je lö l
tetett ; Őrt und Datum wie 
oben, kelt mint fent.

Oberbau, h, (vu .) fölépit- 
mény.

Oberbauarbeit, n. fölépítmé
nyi munka.

Oberbeamter, h, főhivatal
nok.

Oberbuchhalter, h. főkönyv- 
vivő, főkönyvelő.

Obercassier, h. főpénztárnok.
Oberfläche, n. felszín, felület.
Obergericht, k. felebhviteli 

bíróság.
Oberhand, n. Die Oberhand 

gewinnen , felü l kereked
ni ; heute gewann die 
Tendenz zum Steigen die 
Oberhand, ma az emelke
dési áramlat kerekedett tje
iül.

Oberhandelsgericht, k. ke- 
reskedelmi főtörvényszék.

Oberinstanz, n. felebbviteli 
hatóság.

Oberlast, n. (ha j.) felső te
her ( a víz szín felett álló' 
hajóteher).

Oberster Gerichts- und Cas
sationshof, h. legfőbb és 
semmisítő tör vény szék.

Oberstkammergraf, h. főbá- 
nyagróf.

Obertheil, h. felső rész.
Obig, fentebb irű ; der obige- 

Betrag , fentirt összeg; 
die Obigen, a fentírtak.

Object, k. tárgy; kül. mű
tárgy ; müépítmény.

Objectiv-Handelsgeschäft, k.. 
feltétlen kereskedelmi ügy- 
je t.

Oblate, n. ostya, pecsétostya.
Obiatio, n. felajánlás.
Oblatorium, k. körlevél (ren

desen uß kereskedést hirdető' 
körlevél).

Obliegen, (valakire) tartoz
ni ; die Erfüllung der 
Zollabfertigung liegt dem 
N. ob, a vámügy elintézése- 
N.-re tartozik.

Obliegenheit, n. kötelesség; 
teendő.

Obligation, n. kötvény, köte
lezvény, arrosirte Obliga
tion, pótkötvény.

Obligationsdarlehen, k. köt
vénykölcsön.

Obligatorisch, kötelező; k - 
telezöleg.

Obligo, k. kötelezettség, küL. 
jótállásból folyó kötelezett
ség ; jó t - állás ; Obligo
geben für Jemand, vala
kiért kezeskedni; aus dem 
Obligo entlassen, kezessé
gétől felmenteni, jótállási 
kötelezettség alul felmen
teni ; ohne Obligo, köUle- 
zetség vállalása nélkül; im 
Obligo verbleiben, köte
lezettség alatt maradni; ich 
will Ihnen diese Forde
rung überlassen, jedoch 
ohne mein Obligo, átenge
dem Önnek ezt a követelést, 
de a nélkül, hogy jótállási 
kötelezettséget vállalnék;
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átengedem Önnek ezt a kő' 
vetélést kötelezettség nél' 
kül.

Obschwebend, fennforgó.
Obsidian, k. obsidián, láva

üveg.
Obsolet, elavult, avitt.
Obsignation der Masse, a 

csődtömeg lepecsételése.
Obst, k. gyümölcs; gedörrtes 

od. getrocknetes Obst, 
aszalt gyümölcs.

Obstbranntwein, h. gyü
mölcspálinka.

Obstfran, n. gyümölcsöskofa.
Obsthändler, h. gyümölcs' 

árus.
Obstwein, h. almahor, csider.
Obwalten, fennforogni; es 

muss hier ein Irrthum 
obwalten, itt tévedésnek 
kell fennforognia.

Obwaltend, fennforgó; unter 
den obwaltenden Umstän
den, a fennforgó körülmé
nyek közt.

Occident, h. nyűgöt ( Európa 
összes országai a Balkán 
félszigeten kivül).

Occidental, occidentalisch, 
nyugoti.

Occupirt, foglalatos; occu- 
pirt sein, elfoglalva lenni.

Occurenz, n. esemény, vélet
len.

Ocher, Ocker, n, ocker, sár
gaföld, málla, porva.

Ochs, h. ökör, bika ; junger 
Ochs, tinó.

Ochsengalle, n. marliaepe.
Ochsenhaut, n. ökörbör.
Ochsenmarkt, h. ökörpiacz, 

ökörvásár.
Ochsenziemer, li. bikacsök.
Ochsenzungen - Wurzel, n. 

terjöke - gyökér ( Ancliusa 
tinctoria).

Ockergelb , k. porvasárga, 
sárga porva.

Octav, (nyomd) nyolczadrét, 
nyolczad.

Octavband, li. (nyomd.) nyol- 
czadkötet.

Octavformat, k. (nyomd.) 
nyolczadrét.

Octroi, k. kapuadó (élelme
zési vám).

Ocular, k. szemüveg.

Ocularrohr, k. szemüvegcső, 
szemcső.

Oedland, k. puszta föld ( mo
csár, kavics, homokbánya).

Odontine, n. odontin, fog- 
szappan.

Ofen, h. kályha, kemencze; 
eiserner Ofen, vas kályha.

Ofengabel, n. piszkafa,fütö- 
villa.

Ofenkachel, n. kályhacsempe, 
kályhacserép.

Ofenruss, h. kályhakorom.
Ofenschaufel, n. szénvonó, 

szénvonó lapát.
Ofenschirm, h. kályhaer

nyő.
Offen, n y ilt ; offene Gasse 

bei Jemandem haben, va
lakinél nyilt hitellel h irn i; 
in offener Kechnun r mit 
Jemandem stehen, valaki
vel nyilt számvitelben len
ni ; offener Wechsel, m jilt 
váltó (melyben még nincs 
az összeg kitéve); ein Po
sten Ihrer Eechnung steht 
noch offen, számadásának 
egy tétele még nyitva ma
radt ; der Beitritt zu die
sem Vertrage steht Ihnen 
bis zum 1. Jänner offen, a 
szerződés elfogadása- január 
elsejéig nyitva áll Ön előtt; 
offenstehende Eechnung, 
nyilt számla; offen heraus
sagen, nyiltan kimondani, 
kereken kimondani; offen 
legen, fe ltá rn i; sagen Sie 
mir offen, mondja meg 
Őszintén.

Offenbar, nyilvános; das 
ist ein offenbarer Betrug, 
az nyilvános csalás.

Offenbarungseid, h. (a. m. 
Manifestationseid), fölfe
dező eskü.

Offene Bürgschaft, 71. f öltét
ien kezesség.

Offene Gesellschaft, 71. köz
kereseti tái'saság.

Offene Handelsgesellschaft, 
n. közkereseti társaság.

Offener Credit, h. nyilt hitel, 
könyvhitel.

Offener Gesellschafter, h. 
beltag (közkereseti és betéti 
társaságokban ).
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Offener Lastwagen, h. nyitott 
teherkocsi.

Offener Posten, nyilt tétel 
( meg nem fizetett vagy inég 
nem összegezett tétel).

Offenes Waarenlager, k. nyilt 
árutár.

Offenhaltung des Protocolls, 
n. jegyzőkÖ7iyv nyitva tar
tása.

Offenkundig, köztudomású; 
Herr N. ist ein offen
kundiger Börsenspecu- 
lant, N. ur köztudomású 
börzejátékos.

Öffentlich, n y i lv á n o s ;  7 iy il- 
v á n o s a n ; öffentlicher Ver
kauf, 7 iy ilvá n o s  e la d á s ; 
die Ziehung findet öffent
lich statt, a  sorshúzás  
n y ilv á n o s a n  tö r té n ik .

Öffentliche Abgabe, n. köz
adó.

Öffentliche Bank, n. nyilvá
nos bankintézet.

Öffentliche Fonds, állampa-
.. pirók.
Öffentliche P’ondsobliga- 

tion, n. állami értékköte
lezvény.

Öffentliche Fundationalkas- 
sa, 71. közalapítványi pénz- 
tár.

Öffentliches Creditspapier, 
k. közhitelű kötelezvény. ^

Öffentliches Lagerhaus, k. 
közi'oktár.

Öffentliches Pfandhaus, k. 
nyilvános zálogház.

Offerent, h. ajcmlattevö.
Offeriren, bemutatni, ajánla

tot tenni, kínálni.
Offert, k. ajánlat ; ein Of

fert einreichen, ajánlatot 
benyújtani v. beadni; ich 
bedauere Ihr Offert nicht 
berücksichtigen zu kön
nen, sajnálom, hogy ajánla
tát tekintetbe nem vehetem.

Offertanlehen, k. ajánlati 
kölcsön ( ajánlat útján esz- 
közlendö kölcsön).

Offertausschreiben, n. felhí
vás ajá7ilattételre, pályá
zati hirdetés.

Offerte, n. ajánlat.
Offerteinreicliung, n. ajánlat 

bemjujtása.



0 fiertschreiben, k. ajánlat- 
tétel  ̂ ajánlattevő levél.

Ollertsendung, n. ajánlati 
küldemény.

Offertverhandlung, n. aján
lati tárgyalás (az ajánla
tok felbontása alkalmából 
folytatott tárgyalás).

Offertweg, h. lm  Ofíertwege, 
pályázat útján, ajánlathir
detés útján.

Officiell, hivatalos; hivatalo
san, hivatalból; officielle 
Nachrichten, hivatalos tu
dósítások.

Öfínen, nyitni, kinyitni, ki
bontani; einen Brief öfí
nen, levelet felbontani; die 
Ballen sind noch nicht 
geöffnet, a csomagokat még | 
nem bontották fel.

Ohm, k. 1) akó, veder ( régi 
német mérték =  130—160 
liter J ; 2) ( osztrák tájszó)  
polyva.

Ohmsteuer, n. italadó.
Ohne Abbruch, ohne Abzug, 

levonás nélkül.
Ohne Anstand und Vorbe

halt, észrevétel és fenntar
tás nélkül.

Ohne Gewähr, höhne Obligo.
Ohne fernere Haftung, to

vábbi szavatolás nélkül.
Ohne Noth, szükségtelenül.
Ohne Obligo, szavatolás nél

kül, kötelezettség nélkül.
Ohne Verbindlichkeit für 

Steigen und Fallen, szava
tolás nélkül áremelkedés 
vagif csökkenés tekinteté- I 
ben. I

Ohne Vorbehalt, fenntartás 
nélkül.

Oifi*, k. f ü l ; bis über die Oh
ren in Schulden stecken, 
fü lig  adósnak lenni.

Ohrengehänge, Ohrgehänge, 
k. fülbevaló, fülönfüggő.

Oka, oka, kereskedelmi niér- 
ték; Magyarországon s Szer
biában == 1260 gr. Török
országban =  1285V2 gr., 
Romániában 1283*47 gr. 
Egíjptomban =  1235*36 gr. 
Tripolisban —  1220*8 gr. 
Görögországban == 1280 
gr. M int gabnamérték Szer- ;

Offertschreibeu

biában =  1*769 liter. M int 
folyadékmérték Czerno- 
viczban =  1*275 l. M int 
olajmérték Törökországban 
=  0*65 liter.

Okéi, a karavánszerálj s ba
zár Egyptomban.

Oker, n. oker, sárgaföld l. 
Ocher és Ocker.

Oktroi, /. Octroi.
Oel, k. olaj; superfeines Oel, 

legfinomabb olaj.
Oebichse, n. olajtengely, ko

csitengely.
Oelbaumharz, k. olajfa

gyanta
Olearier, h. olajkereskedő.
Oelfarbe, n. olajfesték.
Oelfass, k. olajos hordó.
Oelíirniss, h. olajfirnácz.
Oelgas, k. olaj gáz (világító 

szer).
Oelgefäss, k. olajos edény.
Oelgemälde, k. olajfestmény.
Oelgrün, olaj zöld.
Oelíiandel, h. Oelhandlung, 

n. olajkereskedés.
Oelhändler, h. olajkereskedő.
Oelitaten, illatnemüek.
Oelitätenla'ämer , h. illat

árus.
Olive, n. olajbogyó.
Olivenholz, k. olajfa.
Olivenöl, k. faolaj.
Olivette, n. .olivetta (hosszú

kás gömbölyű kor állok).
Oelkrug, h. olajos korsó.
Oelkuchen, h. olajos lepény, 

olajpogácsa.
Oelpalme, n. olajpálma.
Oelsamen, h. repcze.
Oeltuch, k. olajos vászon; 

olajsajtoló posztó.
Ombrirte Zeuge, árnyékolt 

kelmék.
Omnibus, h. omnibusz, tár

saskocsi.
Ongaro, a magyar aranyok 

olasz neve.
Oenolog, h. borász
Oenometer, h. bor mérő.
Omnium, Angliában az ál

lamkölcsön kibocsátásakor 
engedélyezett papirok ösz- 
szes értékének jelzése.

Onza, onza ( délamerikai i
és spanyol arany pénz). 1

Opal, h. opál, nemes opál. |

Okéi
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Operation, n. művelet; mit 
Vergnügen würde ich die
se Operationen ausfüh
ren, ezeket a műveleteket 
örömest teljesíteném.

Operationsstuhl, h. műtő- 
szék.

Operment, operment (auri- 
pigment), aranyglét.

Operngucker, h. színházi lát
cső.

Opiat, k. opiumszer, inákony- 
nemü.

Opium, k. O p iu m , mákony.
Opiumhändler, Ji. opiumke- 

reskedö.
Opobalsam, h. opobalzsam.
Opodeldoc, opodeldoc (kám

fo r os orvosság).
Opossumfell, k. opossumbör.
Opportun, alkalomszerű; das 

ist nicht opportun, ez nem. 
alkalomszerű, ez nem idő
szerű.

Opportunist, h. alkalmat 
felhasználó.

Opportunität, n. alkalomsze- 
rüség ; kedvező alkalom.

Optimist,/i. optimista.
Optio, Option, n. tetszés, sza

bad választás.
Optische Instrumente, lát

tam műszerek.
Optisches Glas, k. optikai 

üveg ; lencse.
Opulenz, n. bőség, dúsgaz

dagság.
Oer, dán s skandinévv apró 

pénz.
Orange, n. narancs.
Orangeade, n̂  narancsviz.
Orba, gabonamérték Tripo

lisban =  6'7 l.
Orcanette, orcanette ( alkana 

gijökérj.
Ordentlich, rendes, pontos; 

rendesen, annak rendje sze
rin t ; ordentliche Buch
führung, rendes könyvve
zetés; seine Bücher sind 
ordentlich eingerichtet, 
könyvei jó  rejidben van- 
7iak.

Order, l. Ordre.
Ordinär 1) közönséges, közép

szerű (ellentéte a finom
n ak ); ordinärer Jamaika, 
közönséges jajnaikarum; 2)

O rd inär
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rendes; ordinärer Preis, 
rendes ár.

Ordinärpreis, h. holtidr, ren
des ár.

Ordnen, rendezni; rendbe
hozni; eine Eeelinung ord
nen, számadást rendezni; 
um diese Angelegenheit 
zu ordnen, hogy ezt az 
ügyet rendbe hozzuk ; nach 
Nummern ordnen, szám 
szerint rendezni.

Ordnung, n. rend; in Ord
nung bringen, rendezni, 
elrendezni, rendbe hozni; 
aus der Ordnung kom
men, megbomlani, felbom- 
lan i; es ist nicht in der 
Ordnung, nincs rendén ; 
Híre Eimesse geht in Ord
nung, kiildvenye rendben 
van; zur Ordnung der 
Sache, az ügy rendbe ho
zatala végett; es ist alles 
in Ordnung, minden rend
ben van.

Ordnungsmässig, rendes, sza
bályszerű ; szahályszerü- 
leg , rendesen ; ordnungs
mässig geführte Bücher, 
szabály szérűié g vezetett
könyvek; ordnungsmäs- 
sige Geschäftsgebahrung, 
rendes üzletkezelés.

Ordnungsnummer, n. sor
szám.

Ordre, n. rendelet; nicht an 
Ordre, ne7n rendeletre ( kelt 
váltó) ;  Ihrer Ordre ge
mäss, megbizásához képest, 
meghagyásához képest; an 
die Ordre von m ir selbst, 
an eigene Ordre, saját ren- 
deletemre; einen Wechsel 
an Jemandes Ordre aus
stellen, váltót valaki ren
deletére kiá llítan i; einen 
Hafen für Ordre anlaufen, 
(ha j.) kikötni rendeletvétel 
végett; Ordre geben, meg
rendelni ; auf Ordre lau
tender Wechsel, rendelet
re szóló váltó.

Ordrebrief, h. megbízó levél, 
rendeletre szóló papír.

Ordrebuch, k. megbízások 
könyve.

Ordregeber, h. rendeletadó.

Kereskedelmi szótár. I.

Ordrehaber, h. rendelvényes.
Ordrepapier, k. rendeletre 

szóló papír ( ellentéte: 
Eecta papier =  nem for
gatható papír).

Ordreplatz, h. (ha j.) rende
lési hely ( a honnan a ha
jó t tovább irányítják).

Ordre Widrigkeit, n. rendelés 
elleni eljárás, rendellenes
ség.

Organdin, h. l. Organtin.
Organisation der Arbeit, n. 

munkaszervezés.
Organsinseide, n. organzin- 

selyem, lánczselyein.
Organtin, h. organtin (r it- 

kás pamutkelme ).
Orgelpfeife, n. orgonasip.
Orgeade, n. árpalé.
Orient, h. kelet ( a kereskede

lemben ide értik a Balkán 
félsziget tartományait, is l. 
Occident).

Orientalisch, keleti; orien
talische Waaren, keleti 
áruk.

Original, k. eredeti, eredeti 
példány, eredeti ira t; 
gleichlautend mit dem 
Original, az eredetivel 
egyező.

Originalausfertigung, n. ere
deti kiadvány.

Originalverpackung, n. ere
deti csomagolás, eredeti be- 
göngyölés.

Originalwechsel, h. eredeti 
váltó.

Originalzahlungsbelege, fize
tési bizonyítékok eredetijei.

Orleans, h. orleánszövet.
Orna (fazék) —  folyadék 

mérték, Triesztben == 56‘6 
liter. Fiúméban 53'9 liter.

Ornament, k. ékítmény, dí
szítmény.

Ornat, k. díszruha.
Orraye, perzsa tömött selyem 

szövet arany és ezüst hím
zésekkel.

Orseille, n. orseille, festő 
moh.

Őrt, h. hely ; hiesigen Orts, 
helyben; am Orte gekauft, 
helyben ve tt; etwas gehö
rigen Ortes anzeigen, va
lamit illetékes helyen be-
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je lenteni; höheren Ortes 
melden, felsőbb helyen je 
lenteni ; an Ort und Stelle, 
a hely színén; ich meines 
Ortes, én részemről.

Ortolan, h. sármány.
Ortsäge, n. öreg fűrész.
Ortsgebrauch, h. helyi szokás, 

helyi gyakorlat.
Ortsgebräuchlich, helyi szo

kás szerint.
Ortskenntniss, n. hely isme

rete.
Orstkundig, helyismerő.
Ortsnummer, n. helyszám.
Ortspreis, h. helyi ár.
Ortsregister, h. (bizt.) hely

lajstrom; Cumulativ-Orts- 
register, együttes helylaj
strom.

Ortsried, h. belső telek.
Ortsüblich, helyi szokás sze

rint.
Ortsverbrauch, h. helyi fo 

gyasztás.
Ortswerth, h. helyi érték.
Orzin, orzin (zuzmókból való 

készítmény ).
Oscillation, n. ingadozás.
Oese, n. fűzőkarika, kapocs

szem.
Osmin, orosz gabonamérték 

=  10T95l.
Ossa Sépiae, ossa sepiaz, tin- 

hal-csont.
Ostbahn, n. keleti vasút.
Ostensibel, mutatós.
Ostentation, n. dicsekvés, 

tüntetés, hűhó.
Ostentiren, dicsekedve muto

gatni, kérkedve mutogatni, 
fitogtatni.

Osterbrot. k. maczesz (hús
véti zsidó kenyér).

Osterei, k. húsvéti tojás.
Ostermesse, n. húsvéti vásár; 

Leipziger Ostermesse, 
(kk.) lipcsei húsvéti vásár.

Oesterreichischer Dukaten, 
császári arany.

Oesterreichisch - ungarische 
Bank, osztrák magyar 
bank ; Filiale der österrei
chisch-ungarischen Bank, 
az osztrák-magyar bank 
fiókja.

Ostindienfahrer, h. keletin
diai hajó.
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Otterfell, k. vidrabör,
Ounce, angol U7iczia.
Oxalsäure, n. sóskasav.
Oxford, k. Oxford (többszi- 

nüre szőtt vagy szinnyoma- 
tas pamutszövet).

Oxlioft, k. oxJioft (mintegy 
akónyi híg mérték =  170 
üveg I.

Oxymel, oxymel (eczetméz).
Ozokeritkerze, n. ozokerit- 

gyertya, főIdviaszgyertya.
Ozonwasser, h. ozonviz.

P 1) =  Protest, óvás; 2) P, 
vagy p. =  pagina, lap ; 3) 
(árfolyam jegyzéken) =  
Papier, áru.

P—a, Pma =  príma, első.
Pa =  para, para (török 

pénz).
P. a. == ponr acquit, nyug- 

tatványul, kifizetve.
P. C. =  pro Cent, száztóli.
Pr. Ct. -■= Preiscurant, ár-

jegyzék.
Pd. =  paid == fizetve, bér- 

mentes.
P. d. ( vám) == passii’t durch, 

megy. . .  n keresztül.
Pf. == Pfennig, fiUér.
Pfd. == Pfund,/ont.
P. M. 1) =  pro memoria, 

emlékirat; 2) =  j)ost me- 
ridiem, délután.

P. P. 1) =  per procura, 
czégvezetöi minőségben;
2) =  Post bezahlt, (táv
iratokon) posta kifizetve;
3) =  praemissis praemit- 
tendis ( czimzés helyett, T. 
Cz.) =  teljes czimü.

Pr =  piaster, piaszter.
Pr. Ctr. =  per Centner, má

zsájáért.
Pr. m. =  pro m iile, ezréért, 

ezej'től.
P. T. =  pleno titulo (czim

zés helyett), T. Gz. =  tel
jes czimü.

Paar, k. pár, egy p á r ; zu 
Paaren, párjával, kettőn
ként ; es soll uns auf ein 
Paar Gulden mehr nicht 
ankommen, ha egy pár

forinttal több lesz is, azzal 
nem gondolunk ; ha egy két 
forinttal több, nem törődünk 
vele; egy-két forintnak oda 
sem nézünk ; paar und un- 
paar, feles, feletlen.

Paarweise, kettesével, páro
sával.

Paccotille, n. l. Pacotille.
Pace, angol liosszmérték —  

l'52á méter.
Pachometer, h. vastagság- 

mérő (kü l. tükörüveg vas
tagságának megmérésére).

Pacht, h. árenda, bérlet; in 
Pacht nehmen, árendába 
venni, bérbe venni, béreim, 
árendálni; in Pacht ge
ben, in Pacht ausgeben, 
bérbe adni.

Pachtbrief, Pachtcontract, h. 
bérlevél, bérszerződés.

Pachtdaaer, vi. bérlet tar
tama.

Pachten, bérelni, árendálni, 
bérbe venni.

Pachter, Pächter, h. áren
dás, bérlő.

Pachtgeld, k. bér, árenda.
Pachtgeschäft, k. bémgylet.
Pachtschilling, h. haszonbér, 

bérösszeg. ‘
Pachtung, n. árenda, haszon- 

bérlet.
Pachtzins, h. bérpénz, ha

szonbér, árenda.
Pack, h. 1) málha, köteg, cso

mó, podgyász; 2) csomag 
mint méi'ték; egy csomag 
pápir =  15 bá l; egy cso
magposztó =  10 darab.

Packen, 1) málházni, csoma
golni ; lassen Sie diesel
ben in Packleinwand pa
cken, csomagoltassa be vá
szonba ; 2) rakni, rakodni; 
in Kisten packen, ládákba 
rakni. [lás.

Packen, k. rakodás, csomago-
Packer, h. csomagoló, mái- 

házó. [kampó.
Packerhaken, h. inálházó
Packeiiohn, h. csomagolási 

d ij; málházó bér ; rakodó 
bér.

Packet, etc. l. Paket.
Packfaden, h. csomagoló zsi

neg, kötő zsineg.
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Packfass, k. málhás hordó.
Packgarn, k. csomagoló zsi

neg.
Packgerath, k. podgyász, 

málha.
Packhaus, k. raktár, árutár; 

rakodó ház; Packhaus 
einer Fabrik, csomagoló 
hely gyárban; öffentliches 
Packhaus, közraktár.

Packhof, h. 1) közraktár, 
árucsaimok; 2) mázsaház, 
csomagoló hely.

Packkiste, n. rakodó láda, 
csomagoló láda.

Packknecht, h. csomagoló 
szolga.

Packkorb, h. málhakosár, ra
kodó kosár.

Packkosten, 1) csomagolási 
költségek; 2) rakodási költ
ségek.

Packleine, n. csomagoló zsi
neg.

Packleinwand, n. boríték vá
szon, csomagoló vászon.

Packloden, h. pakoló darócz.
Packlohn, l. Packeiiohn.
Packmaschine, n. C'Omagoló 

gép (csavar- vagy hydrau- 
likus gép gyapot, posztó 
stb. csomagolására).

Packnadel, n. zsáktü, zsák- 
varrótű, csomagoló tü.

Packpapier, k. csomagoló pa
piros, boritékpapir, pakoló 
papír.

Packraum, h. csomagoló hely.
Packsack, h. csomagoló- zsák.
Packscheit, k. Packstock, h. 

málhadorong , pakoló do
rong.

Packschnur, n. csomagoló 
zsinór.

Packstofí, h. csomagoló szö
vet.

Packtasche, n. pakktáska, 
útitáska.

Packträger, h. teherhordó, 
hordár.

Packtuch, k. csomagoló vá
szon, borítékvászon. .

Packung, n. csomagolás, mál- 
házás, rakodás.

Packungskosten, Packungs
spesen, csomagolási költ
ség, rakodási költség.

Packwagen, h. málhaszekér,



Pack  weise Pa latine Pap ier Schüsseln

teherkocsi^ podgydszkocsi, 
málhakocsi.

Packweise, csomagonként.
Pacohaut, n. alpaco-bör.
PacoswoUe, n. alpaco-gyap- 

ju , pacos-gyapju (a  perui 
birka finom selyemszörü 
gyapja).

Pacotille, n. matrózáru (me
lyet a hajó legénysége saját 
rovására visz).

Pacotillehandel, h. matróz
áru kereskedés.

Pact, h. szerződés; egyez
mény, kötés.

Pactiren, szerződni, szerző
dést kötni.

Paddy, h. fejletlen rizs.
Pagament, k. 1) fizetés; kész- 

pénzfizetés ; 2) veretlen
ezüst, nyers ezüst (buliion).

Pagat, Pagatfaden, (osztrák 
tájszó), h. spárga.

Pagina, n. lap, oldal.
Paginiren, lapszámozni, szá

mozni ; das Buch ist nicht 
paginirt, a könyv nincs 
lapszámozva.

Paginirstampiglie, n. lapszá
mozó bélyegző, lapszámozó 
gép.

Paginirt, (kv .) lapszámozott.
Paginirung, n, lapszámozás,
Paina, braziliai gyapot neve.
Pajok, orosz gabnamérték — 

csetvert negyedrésze =  
2‘5 liter.

Paket, h. csomag, köteg: in 
Pakete hinden, csoma
golni.

Paketbeförderung, csomag- 
továb bitás, csomag szállítás.

Paketbeförderungsgesell
schaft, csórnagtovábbitó v. 
csomag szállító társaság.

Paketboot, k. postahajó.
Paketdienst, Ti. (ha j.) posta

haj ószolgálat.
Paketgarn, k. finom franczia 

czérna neve.
Paketiren, csomagolni, Cso

rnába rakni.
Pakfong, h. pakfong, uj 

ezüst.
Pakfongwaare, n. pakfong- 

áru.
Palampores, keletindiai pap

lan.

Palatine, n. nyakprém. pala
tínus- vagy szalongallér, 
( szücsáru').

Paletot, h. paleto, felöltő.
Palette, n. festéklap.
Palissanderholz. k. palizan- 

derfa. jacarandafa.
Palm, h. angol hosszmérték 

=  a yard 12-ed része =  
76 nwi.

Palmachristiöl, k. palma- 
christiolaj, ricinus olaj.

Palmbutter, n. pálmavaj, 
pálmazsir.

Palme, n. arasz (mérték).
Palmenblatt, k. pálmalevél.
Palmenblatterwaare, n. pál- 

maltvéláru.
Palmenzucker, h. pálmaczu- 

kor.
Palmo, palmo ( olasz mérték).
Palmöl, k. pálmaolaj.
Palmölkerze, n. pálmaolaj- 

gyertya.
Palmölseife, n. pálmaolaj- 

szappan.
Panamahut, h. panama-ka

lap.
Panicum, k. muhar, olasz 

köles.
Panik, Panique, n. (b r.) pá

nik, rémület, riadalom.
Pantherfell, k. párduczbőr.
Pantoffel, h. papucs.
Pantoffelholz, k. dugaszfa.
Panzer, h. vért, pánczél.
Píeoniensame, n. bazsalmag.
Paeonienwurzel, n. bazsal- 

gyökér.
Papagei, h. papagály, kaj- 

dács.
Papeterie, n. papírmunka 

(papírból készült áru).
Papier, k. 1) papír; ein Buch 

Papier, egy koncz pap ír;
2) (a. m. Legitimationspa
pier) papír ; seine Papiere 
sind in Ordnung, ( igazoló) 
papírjai rendben vannak;
3) (a. m. Werthpapier), 
értékpapír, pa p ír; türki
sche Papiere sind ohne 
Nehmer, tÖ7'ök papírokat 
nem vásárolnak; erstes 
Papier, első rangú pap ír; 
kurzes Papier, kurzsichti
ges Papier, rövid lejáratú 
papír V. váltó ; langes Pa-
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pier, langsichtiges Papier, 
hosszú lejáratú papír v. 
vá ltó ; solides Papier, biz
tos papír; es war heute 
mehr Papier auf dem 
Platze, als Geld, 7tia a pia- 
czon több volt a papír, 
7nint a pénz ; 4) (b r.) áru ; 
alle Wechsel sind Papier 
notirt, minden váltó, 7nint 
áru jegyeztetik ; 5) Papiere 
( a. 771. Schriftstücke) ira
tok.

Papieranfeuchter,7i.( másoló) 
papirnedvesítő.

Papierarbeiten, papii’készit- 
mények, papíráruk.

Papierbordure, 7i. papírossze
gély.

Papiercirculationsmittel, k. 
papír forgabni eszköz.

Papierdüte, n. staniczli.
Papiergeld, k. papii'pénz, pa- 

pirospénz; Papiergeld mit 
Zwangsumlauf, kényszer- 
folyanwial bíró papvipénz.

i Papiergeldentwerthung, n. 
jyopirpénz értéktelenedése.

Papiergulden, h. bankófo- 
7'int.

Papierhandel, h. Papier
handlung, n. papirkeres- 
kedés.

Papierhändler, h. papirke- 
reskedő.

Papierhülse, n. papíi'tok.
Papierkorb, h. papÍ7'oskosár.
Papiermaehé, k. papi/'ospép.
Papirmachéwaare, n. papi- 

rospép-áríi.
Papiermarkt, h. papirpiacz; 

der Frankfurter Papier
markt leidet jetzt sehr 
unter der Einwirkung des 
Geldmangels, a f7'ankfurti 
értékpapirpíacz jelenleg a 
pénzhiány hatása alatt na
gyon szenved.

Papiermasse, 7i. papirospép.
Papiermühle, n. papirma- 

' lom.
Papierrubel, h. papirruhel.
Papierschere, n. papirosolló.
Papierschüsseln, « .  papirtá- 

lak (különösen az Egyesült 
állaynokban nagyon hasz
nálatosak sajt, vaj, szalon
na stb. szállításánál).

15̂



Papierspecnlant P a ra lle l valuta ParticularconcTirs

Papierspecnlant, h. értékjpa- 
pirokkal üzérkedő.

Papierstreicher, /̂. papirsí- 
mitó.

Papierstreifen, h. papírsza
lag.

Papiervalnta, n. papirua- 
luta, papír érték.

Papierwaare, n. papirosáru.
Papierwährung, n. papirér- 

ték, papírpénz.
Papparbeit, n. skatulyamun

ka, papiroslemez-munka, l. 
Cartonnage.

Pappe, n. 1) kéregpapiros, le
mezpapiros ; 2) ( a. m. K lei
ster), csiriz.

Pappelblume,?i. mály vavirág 
(festéshez).

Pappendeckel, k. lemezpa
pír, kéreg, táblapapir ; es 
ist keinen Pappendeckel 
werth, fabatkát sem ér.

Pappmasse, n. papirospép.
Paprika, h. paprika.
Papyrine, n. növény perga

men.
Papyrolin, n. papyrolin ( szö

vettel bélelt papíranyag, 
melyet különösen pénzes
levelek boritékául használ
nak).

Paquet, k. csomó, göngy, cso
mag, pakét, l. Paket.

Para, p am (török fillé r) ; 40 
darab == egy piaszter.

Paradiesapfel, h. paradicsom.
Paradieskorn, k. guineabors.
Paraffin, h. parafin ( termék 

kátrán yból, barnaszén bői, 
földviaszból vagy bitume
nes palából).

Paraffinpapier, k. paraffin
papiros.

Paragraph, k. szakasz: Para
graph des Gesetzes, tör
vényszakasz.

Paraguaythee, h. paraguay- 
thea.

Parah, gabonamérték Kelet- 
indiában; Bombayban =  
20'32 kg. Cochinban =  
26'6 liter, Madrasban =  
61’45 liter, Ceylonban =  
25'421.

Parallelbahn, n. (vu .) ver
senypálya, párhuzamos pá
lya.

Parallel valuta, n. párhuza
mos (pénz) érték; válta
kozó érték, váltakozó pénz
érték.

Paralysiren, gyengíteni, ha
tástalanná tenni.

Paramente, egyházi díszít
mények, oltárszerek.

Paranuss, n. paradió, brazi- 
liai gesztenye.

Paraphe, n. nérjelzés.
Paraphiren, fűzve hitelesí

teni.
Paraphirt, átfüzött; para- 

phirtes Buch , átfüzött 
könyv.

Paraplüie, k. és h. esernyő.
Parasit, h. élősdi, benyálós.
Parasol, k. és h. napernyő.
Parderfell, k. párduczbőr.
Parere, k. szakértői vélemény, 

kül. orvosi és kereskedelmi 
szakvélemény.

Parfüm, k. illatszer.
Parfümerie, n. illatszerkeres

kedés. [szer.
Parfümeriewaare, n. illat-
Parfuineur, h. illatszerárus,
Parfumhandlung, n. illa t

szerkereskedés.
Pari, k. ( br.) egyenérték, név- 

érték ( ha a névérték s ár- 
folyamérték egyenlők) ; 
sicíi dem Pari nähern, a 
névértékhez közeledni; pari 
kaufen, névértéken vásá
ro ln i; unter pari, egyen- 
értéken álul : über pari, 
eg y enértéken fe lü l.

Párián, k. párián (mázolat- 
lan fehér porczellán).

Parikurs, h. pariárfolyam ; 
zum Parikurse, pariárfo
lyamon.

Parirechnung, n. egyenérték 
számítás ( kül. a pénzérté
kek összehasonlító kiszámí
tása).

Parität, n. (értékpapíroknál) 
hasonérték.

Parkesin, parkezín (szerves 
anyagokból készült mester
séges faragó v. formás 
anyag ).

Parket, n. 1) parket, l. Par- 
(fuette ; 2) (b r.) parket, re- 
keszték (az alkuszok helye 
a börzén), l. Coulisse.
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Parmesankäse, n. parmezán- 
sajt.

Parola, Ti. becsületszó.
Parquette, n. parket, pado- 

lat, koczka padolat.
Parquettetafel, n. padolat- 

koczka, padolattábla.
Part, h. rész; ich für meinen 

Part, én részemről; Halb- 
Part, fele nyereségre.

Partagetraktat, h. osztási 
szerződés.

Partei, n .fé l, illető f é l ;  con- 
trahirende Partei, ver- 
tragschliessende Partei, 
szerződő fél.

Parteigüter, (vu .) felek árui.
Parteiguthaben,/c. (vu .) fé l 

követelése.
Parteireclamation, n. (vu .) 

fé l felszólamlása.
Parteikohle, n. idegen szén.
Partialaccept, li. (v .) rész

elfogadás, elfogadás rész
ben.

Partialanleihe, n. Partialan- 
leihen, k. részkölcsön.

Partialbetrag, h. részösszeg.
Partiale, k. l. Partialobliga

tion.
Partialhypothekaran Weisun

gengeschäft, k. (bank) je l
zálog - részutalványi ügy
let.

Partialloos, k. részsorsjegy.
Partialobligation, n. részkö

telezvény ; részletkötvény.
Partialzahlung, n. részfize

tés, részletfizetés.
Participant, h. részesülő.
Participation, n. részesség, 

részesülés.
Participations-Conto, h. kö

zösen folytatott (részes) üz
let számlája.

Participationsgeschäft, k. ré
szesítő ügylet.

Participiren, részesülni; an 
Etwas participiren, része
sülni valamiben, részesnek 
lenni valamiben.

Particular - Acceptation, n. 
részelfogadás, részben elfo
gadás.

Particular-Capital-Conto, k. 
részleti tőkeszámla.

Particularconcurs, h. részle
tes csőd.



Particn larliavarie Fassagiertransport Patnas

Particularhavarie, n. részle
ges hajókár.

Particulartarif, h. kedvezmé
nyezett vitel dij.

ParticularZahlung, n. rész
fizetés.

Partie, n. 1) (a .m . Theil), 
rm , részlet; in kleinen 
Partien verkaufen, kis 
részletekben eladni; 2) ( a. 
m. unbestimmte Menge, 
Haufen) csomó; ősziét; wir 
werden eine neue Partie 
Indigo erhalten, uj csomó 
indigót fogunk kapni; von 
Kafíee sind nur kleine 
Partien umgesetzt worden, 
kávéból csak kis őszietek 
adattak e l ; wenn Sie eine 
ganze Partie von diesem 
Artikel nehmen, kann ich 
den Preis billiger stellen. 
ha e czikkböl eyy egész cso
mót vesz, olcsóbbra szabha
tom az árt; die AVaare kann 
nur in Partien bezogen 
werden, ezt az árut csak 
őszietekben lehet hozatni.

Partiearbeiter, h. szakványos 
munkás.

Partieführer, h. szakványve- 
zetö.

Partiepreis, h. őszletár, cso
portár (p l. könyveknél).

Partiewaare, n. árutömeg, 
árucsopo9’t, árucsomó.

Partirer, h. 1) résztvevő; 2) 
kiskereskedő.

Partnership, n. (munkás) 
részesség a nyereményben.

Parvenu, h. szerencsefi.
Parzelle, n. telekrész, részlet, 

birtókr észlet.
Parzellenzahl, n. helyrajzi 

szám.
Paschen, becsempészni.
Pascher, h. csempésző.
Pasclihandel, h. csempészet, 

csempészés.
Paspel, l. Passepoil.
Passagepreis, h. átkelési dij. 

átkelő díj.
Passagier, h. utazó, utas.
Passagiergepäck, Passsagier- 

gut , k. személypodgyász, 
podgyász.

Passagierschifí, k. személy
szállító hajó.

Passagiertransport, h. sze
mélyszállítás; für den Pas
sagiertransport vorzüglich 
eingerichtetes Schifí, a sze
mélyszállításra kiválóan be
rendezett hajó.

Passant, h. átutazó.
Passarine, n. olasz mazsola- 

szőlő faj.
Passato, (jele : p to), múlt; 

in passato, múltban; mese 
passato, múlt hóban.

Passatwind, h. passzát szél.
Passen, illeni, megfelelni; 

diese Artikel passen für 
Ihre Gegend, ezek a czik- 
kek megjáiják az Ön vidé
kén, ezek a czikkek az Ön 
vidékének valók ; die Bor- 
dirung passt nicht gut zu 
den Tüchern, a szegélyzet 
nem illik  jó l a posztókhoz.

Passend, alkalmas, i l lő ; pas
sende Waare, alkalmas 
áru ; wenn es Ihnen pas
sender erscheint, ha meg
felelőbbnek tartja, ha he
lyesebbnek tartja.

Passepartout, 1) tolvajkulcs; 
2) (vu .) általános szabad-
my-

Passepoil, h. szegély zsinór, 
sujtás.

Passepoiliren, szegélyezni, 
(ruhát).

Passionirt , szenvedélyes; 
szenvedélyesen; ein pas
sió nirterBörsensi)eculant, 
szenvedélyes börzejátékos.

Passirgewicht, k. fogyaték- 
sídy, engedett súly (ércz- 
pénz súlyhiánya , mely 
azonban nem gátolja, hogy 
a pénzdarabot teljes érté- 
kéb en elfogadják).

Passirkarte, n. Passirschein, 
Passirzettel, h. menetjegy, 
menetlevél; éngedélylevél.

Passiv, szenvedő, szenvedőle
ges.

Passiva, teher, tartozások, 
adósság.

Passivhestand, h. tartozási 
állapot, szenvedő állapot.

Passiven, teher, tartozás; 
seine Passiven belaufen 
sich auf 10,000 Gulden, 
tartozása 10,000 forintra
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■ rú g ; die Passiven über
steigen die A c tiv a , a 
tartozás felülmúlja a va
gyont.

Passives Vermögen, k. teher.
Passive Wechselfähigkeit,«. 

szenvedő váltóképesség.
Passivhandel, h. passiv ke

reskedelem. szenvedőleges 
kereskedelem.

Passivinteressen , szenvedő 
kamatok.

Passivschulden, tartozás.
Passivstand, h. szenvedő álla

pot.
Passivum, k. tartozás.
Pasta, Paste, n. pászta, pasz

tilla  ( sűrített növénykivo
nat).

Pastellstift, h. pasztel, pasz- 
telfesték (rudacskákban).

Pastete, n. pástétom.
Pastille, n. pasztilla.
Pastinake, Pastinakwurzel,

I n . pasztináhgyökér, paszter-
I 7iák.
j Patent, k. szabadalom.
! Patentamt, k. szabadalmi 
j hivatal.
I Patentgebühr, n. szabadalmi 
j illeték.
1 Patentgesetz, k. szabadalmi 
j törvény.
I Patentholz, k. patentfa ( fá- 
I hoz hasonló gyuradék ócska 

kötelekből és egyéb növé
nyi rostanya,gból fedélze
tek , szobafalak kitáblázá
sára stb.).

Patentinhaber, h. szabadal
mas, szabadalom birtokosa.

Patentiren, szabadalmazni.
Patentirt, í)  szabadalmazott; 

patentirte Erfindung, sza
badalmazott találmány; 2) 
igazolványt nyert; paten- 
tirter Handlungsreisen
der, igazolvány nyal biró 
utazó segéd.

Patentkohle, n. javaszén.
Patentrecht, k. szabadalmi

jog.
Patentschrot, k. törvényes 

fémsuly.
Patentwaare, « .  kiváló jeles

sé gü áru.
Patnas, patnas (ind ia i ka

likó utánzata).



Patrize, n. (nyomd.) hetü- 
bélyeg.

Patron, h. (ha j.) hajótulaj- 
donos.

Patrone, n. 1) minta^ idom- 
váz (szobafestők számára)  ; 
2) töltény; blinde Patrone, 
vaktöltény.

Patronenhülse, n. töltény hü
vely.

Patronentasche, n. töltény- 
táska.

Patsche, n. pacsmag, cs\i- 
szogó íczipö nemezből v. 
posztószélből).

Pauke, n. üstdob.
Paulinianische K lage , n. 

(csőd.) megtámadási kere
set.

Patschuli, k. pacsuli (illa t
szer).

Pauperism, h. közelszegénye
dés.

Pausch und Bogen (in), átal- 
jcihán, eg yremásra.

Pauschalaccord, h. átalány- 
egyesség  ̂ átalány - egyez
mény.

Pauschalbehandlung, n. áta
lánykezelés.

Pauschalbetrag, h. átalány-

Patrize

Pauschale, n. átlagátalány.
Pauschaliren, átlagozni^ áta

lány ózni ; átlagban meg- 
állapitani (p. adót).

Pauschalirung, n. átalányo
zás (adónál).

Pauschaliter , átalányban; 
pauschaliter verkaufen, 
átalányban eladni.

Pauscha.quote, n. átalány- 
hányad.

Pauschalrate, n. átalány
részlet (egy évi fizetés atőke 
törlesztésére s kamatokra a 
törlesztési számításnál).

Pauschalsumme, n. átalány- 
összeg.

Pauschgeding, k. átalány 
alku kikötése, átligos szak- 
mány.

Pause, n. másolat, rajzmáso
lat.

Pausen, Pausiren, átrajzolni, 
minta után másolni.

Pausirsystem, k. másoló 
rendszer.

Pausirt, másolva; pausirte 
Copie (einer Zeichnung), 
(ra jz) másolat.

Pausirverfahren, k. átmásoló 
eljárás.

Pausirweg, h. lm  Pausirwe- 
ge, átrajzolás útján.

Pausleinwand, n. másoló vá
szon.

Pauspapier, k. átrajzoló pa
piros, másoló papiros. ,

Peage, n. utvám.
Peagevertrag, h. ( vu. és haj.) 

pályahasználati szerződés.
Peccothee, h. peccothea.
Pech, k. 1) szurok, gyanta ; 

2) pácz; er ist im Pech, 
páczban van, nincs szeren
cséje.

Pechblende, n. szurokfény.
Pechfackel, n. szurokfáklya.
Pechkohle, n. szurokszén, 

földszurok.
Pechschnur, n. szurokzsineg, 

gyújtó zsineg.
Pecunialanschlag, h. érték- 

számvetés.
Pecunialrechnung, n. költ

ségszámla.
Pecuniar, pénz. . . ;  pecunia- 

rer Yerlust, pénzveszteség; 
sich pecuniar besser ste
hen, verbessern, jobb v i
szonyok közé ju tn i; die pe
cuniar en Verhältnisse die
ses Hauses erlauben es 
nicht, e ház pénzviszonyai 
nem engedik meg.

Pegel, Peil, h. vizmérő pécze, 
vízállás mutató.

Peinlich, kínos, aggodalmas, 
aggasztó ; peinliche Lage, 
aggodalmas helyzet, aggasz
tó helyzet; peinlicher Ge
schäftsfreund, aggodalmas 
ügyfél.

Peitsche, n, ostor, korbács.
Peitschenriemen, h. ostor- 

szíj. [nór.
Peitschenschnur, n. ostorzsi-
Peitschenstock, h. ostornyél.
Pelade, n. pelade, timár- 

gijapju.
Péle-méle, össze-vissza.
Pelerine, n. nyakprém; csuk

lyás köpeny.
Pelisse, n. szücsárú, l. Pelz- 

werk.

Pansirt
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Pelleterie, n. szücsüzlet.
Pelletier, h. szűcs.
Pelz, h. gerezna, prémnemű ; 

ködmön, bunda.
Pelzbesatz, h. prémelés.
Pelzfutter, n. prémbélés.
Pelzhandel, h. Pelzhand- 

lung, n. szücsáru-kereske- 
dés.

Pelzhändler, h. szücsáru-ke- 
reskedő.

Pelzkappe , Pelzmütze , n. 
kucsma,

Pelzrock , h. bundáskabát, 
bundabéléses kabát.

Pelzwerk, k. szücsárú, ge
rezna.

Pendel, k. inga.
Pendeluhr, 7i. ingaóra, in

gás óra.
Pendenza, (olasz), függőben 

maradt, ki nem egyenlített 
tétel.

Penidzucker, h. penidczukor, 
árpaczukoi\

Pennal, k. tolltartó.
Penny, penny (ángol gai’as 

—  5 kr.), többesben : pen- 
ce, rövidítve : d.

Pensée, violaszín.
Pension, n. nyugdíj, nyuga- 

lomdíj.
Pensioniren , nyugdíjazni, 

nyugalmazni.
Pensionirung, n. nyugdí

jazás, nyugalmazás; nyu- 
galmaztatás.

Pensionist, h. nyugdíjas.
Pensionsausmaas, k. nyug

díjkiszabás.
Pensionsberechtigt , pen

sionsfähig, nyugdíjra jogo- 
s i tott, nyugdíj azható.

Pensionsbezug, h. nyugalmi 
díj.

Pensionsbogen, h. nyugdíj-
ív.

Pensionsfond, h. nyugdíj
alap.

Pensionsgebühr, n. nyugdíj
illeték.

Pensionsstand, h. nyugdíjas 
állapot; in Pensionsstand 
versetzen , nyugdíjazni, 
nyugalmazni.

Pensionsversicherung , n. 
nyugdíj biztosítás.

Peperon, k. eczetes paprika

Peperon



( eczethen elrakott éretlen 
paprika ).

Pepsinpraeparate, pepsinké- 
szitmények.

Peptone, n. peptona, husol- 
dat (betegeknek befecsken
dezés utján való táplálá
sára).

Per 1) által, -ul, -ü l ;  -val, 
-vei; der Preis ist J 0 Gnl- 
den per Kilogramm, ára 
ki lo y rammonként tiz forint; 
diese Cigarren verkauft 
man zu 8 Kreuzer i3er 
Stück, ezeket a szivarokat 
darabonként 8 krajczárjá- 
val árulják; der Preis ver
steht sich per Meter, az 
ár méterenként v. méter 
számra értendő; per Sal
do, egyenlegül; per Em 
pfang, átvételül; per Comp
tant, készpénzen; Summe 
per 200 Gulden, kétszáz 
fo rintos összeg; Wechs el 
per 100 Gl., száz forintos 
váltó ; per 15 ds. Mts, e hó 
lödéről szóló; per Ende 
dieses Monates zahlbar, 
e hó végével fizetendő; 
man hat per Juni á 100 
Gulden gehandelt, június
ra 100 forintjíival vettek ; 
per Schiff, hajón ; 2) ( név
aláírásnál ) helyett; per 
Horváth et Cie, Horváth 
és társa helyett.

Per appoint zahlen, 1) vál
tóval fizetni; 2) darabon
ként fizetni ( váltókat).

Per aval, jnint kezes.
Per mersionem,egy re-másra.
Percent, k. százalék, száztóli.
Percentualgebühr, n. száza

lék-illeték, százalékos ille
ték.

Percentualverhältniss , k. 
százalékos arány.

Perch, angol hosszmérték == 
5'029 m.

Per comptant, készpénzben.
Per conto, számlára.
Peremtorisch , halaszthat- 

la n ; peremtorische Erist, 
záros határidő.

Per express , külön futár 
által.

Perfection des Kaufvertra-

Pepsinpraeparate

ges, a vételszerzödés telje
sülése.

Pergament, k. pergamen, 
irha.

Pergamentpapier, k. hártya- 
papir, pergamenpapir.

Pergamentwaare, n. perga
menáru.

Per impacco, csomagoltan.
Periode, n. időszak; wir be

nutzen diese für den Han
del günstige Veiiode, fe l
használjuk ezt a. kereskede
lemre nézve kedvező idő
szakot.

Perkai, perkcil, perkálszövet.
Perlasche, n. gyöngyhamu, 

magyar hamuzsir ( tisztí
tott hamuzsir).

Perle, n. gyöngy.
Péiienmutter, n. gyöngyház.

I Peiienschmuck, h. gyöngy- 
1 ékesség.
i Perlenschnur, h. gyöngyfü- 
i zér, gyöngysor.
I Perlhuhn, k. gyöngytyuk. 
j Perlmutter, n. gyöngyház.
; Perlmutter glas, k. gyöngy- 
\ házüveg.
Perlmutterwaare, n. gyöngy

házáru.
Perlweiss, k. gyöngy fehér.
Per mandatarium, megha

talmazott által.
Permanenzstand, h. állandó 

állapot.
Per mese Eechnung, n. szá

mítás hónap szerint.
Per niille, ezertőli.
Pernambukholz, k. pernam- 

bukfa.
Per netto appunto remitti- 

ren, küldvények által ki
egyenlíteni.

Perpendikel, k. órainga.
Perpetuirlich, örökké tartó; 

perpetuirliche Eente, örö
kös életjáradék.

Per procura, czégvezetőként.
Persening, vízhatlan ponyva.
Persianer, perzsa báránybőr.
Persico, likőr fa j.
Per procurationem, megha

talmazás útján,
Perpetuitat, n. örökösség (a  

szerzői jogná l).
Perron, h. (vu .) perron, ál

lomáspart.

Pergam ent
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Perrücke, n. paróka.
Perrückenbaum, h. paróka

tartó.
Perrückenmacherarbeit, n. 

pár ókás munka.
Per Saldo, egyenlegül.
Perquisitionsprotest, h. (v .) 

helyi óvás (mely az ovato- 
landó távollétében vétetik 
fe l ).

Person, n. személy ; in Per
son, személyesen; ich für 
meine Person, én részem
rő l; sich mit seiner Per
son und seinem Yermö- 
gen verpflichten, szemé
lyesen és vagy ónéival lekö- 
lezni magát.

Personal, k. személyzet.
Personalactie, n. személyre 

szóló részvény.
Personalarrest, h. személyes 

fogság.
Personalbezug,- h. személyi 

járandóság.
Personalcredit, h. személyi 

hitel.
Personale, k. személyzet.
Personalerwerbsteuer , n. 

személyes kereseti adó.
Personalgebühr, n. személyi 

illeték.
Personalgewerbe, k. szemé

lyes iparjog.
Personalinstanz, n. szemé

lyes illetőség.
Personalstand, h. személy

zeti létszám, személyzet; sze
mélyi állapot.

Personalsteuer, n. személy- 
adó.

Personalveränderung, n. sze
mélyváltozás.

Personaízulage, n. személyi 
pótlék, személy pótlék.

Personelle Conti, személy
számla.

Personenbeförderung, n. sze
mélyszállítás.

Personenconto, h. személy
számla. [Litási díj.

Personengeld, k. személyszál-
Personenkilometer, (vu.) h. 

személyki lometer.
Personenverkehr, h. ( vu.) 

személyforgalom.
Personenzug, h. (vu.) sze

mélyvonat.

Personenzng



PersÖnlicli Petitioniren P f e fiPer k r  ant

Persönlich, személyes; sze
mélyesen; persönliches In 
teresse, személyes érdek; 
das ist meine persönliche 
Ansicht, ez egyéni néze
tem; eine persönhche Un
terredung mit Jemandem 
haben, személyesen beszél
n i valakivel; eine Angele
genheit, die mich persön
lich betrifft, olyan ügy, a 
mely engem személyesen ér
dekel ; engem személyesen 
érdeklő ügy; Jemandem 
etwas persönlich überge
ben, saját kezébe átadni, 
saját kezébe szolgáltatni; 
persönlich haftbar, szemé
lyesen felelős ; persönlich 
haftender Gesellschafter, 
személy esen felelő társ, bel
tag (közkereseti s betéti tár
saságoknál ).

Persönlichkeit, n. 1) szemé
lyiség ; 2) személyeskedés; 
sich aller Persönlichkei
ten enthalten, minden sze
mélyeskedéstől tartózkodni.

Perspective, n. távcső, mesz- 
szelátó.

Perte, százalékos veszteség.
Peruanischer Balsam, Peru

balsam, yerui balzsam.
Perücke, n. paróka l. Perrü- 

cke.
Per Verfall, lejárat után.
Peseta, n. peseta (spanyol 

frank =  40 kr. =  100 cen- 
timas).

Peso, 1) teher ; peso gros
so, nehéz teher; peso sot- 
tile, könnyű teher; 2) da
rab; al peso, darab szám
ra ; 3) peso ( piaszter ;
Spanyolországban == 20 
read — 2’12 fr t . ) .

Pessot, k. pessot (franczia 
bolyhos gyapjúszövet).

Peták, h. peták, ötös (orosz 
neve az 5 kopek értékű pénz
nek).

Petent, h. kérelmező, kérvé
nyező, folyamodó.

Petersilie , n. petrezselyem.
Petinet, h. petinet ( szabályos 

hatszögü reczés szövet pa
mutból) .

Petition, n. kérvény.

Petitioniren, kéj'vény ezni.
Petitionsrecht, k. kéi'vény- 

jog. [olaj.
Petroleum, k, petróleum, kő-
Petroleumbehálter, h. kő- 

olajtartó, petroleumtartó.
Petroleumbrenner, h. petro- 

leumbéltartó, petroleum- 
lángzó.

Petroleumflachbrenner, h. 
lapos petroleumlángzó.

Petroleumrundbrenner, h. 
kerek petroleumlángzó.

Petschaft, Petschier, k. pe
csét, pecsétnyomó.

Petschierwachs, k. pecsét
viasz.

Petto, k. In  Petto behalten, 
titokban tartani; in Petto 
haben, készen tartani.

Pfahl, h. karó, czölöp; be
schlagener P fah l, vasalt 
czölöp.

Pfaidler, h. (vászon) ruha- 
kereskedő ; zsibárus.

Pfand, k. zálog; auf Pfand 
leihen , zálogra kölcsönöz
n i ; etwas als Pfand ge
ben, elzálogosítani, zálo
gul adni, valamit zálogba 
tenni; durch Pfand gesi
chert sein, zálog által biz
tosítva lenni; ein Pfand 
einlösen, zálogot beválta
ni ; das Pfand ist verfal
len, a zálog ideje lejárt, a 
zálog odaveszett.

Pfandanlehen, k. Pfandan
leihe, n. zálogkölcsön, zá
logos kölcsön.

Pfandbestellung, n. zálog-

Pfandbar, 1) zálogul szolgál
ható ( tárgy) ; 2) zálogol- 
ható.

Pfandbesitzer, h. zálogbirto
kos.

Pfandbrief, h. záloglevél.
Pfandconto, h. zálogszámla.
Pfanddarlehen, k. zálogköl

csön.
Pfänden, zálogolni, zálogot 

venni, le fog la ln i; er ist so 
verschuldet, dass er ge
pfändet werden musste, 
annyira eladósodott, hogy 
a dolog foglalásra jutott.

Pfänden, k. foglalás.
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Pfänder, h. zálogoló.
Pfänder Vermittlung, n. zá- 

logközvetítés.
Pfandgläubiger, h. záloghi

telező, zálogos hitelező.
Pfandhaber, h. zálogoló, zá

logtartó.
Pfandhaus, k. zálogház.
Pfandinhaber, h. zálogbirto

kos, l. Pfandhaber.
Pfandleihanstalt, n. zálog

kölcsön-intézet.
Pfandobject, k. zálogtárgy.
Pfandrecht, k. zálogjog.
Pfandrecht ab stehung, n. zá

logjogról lemondás.
Pfandrechtlich, zálo gjogi; 

zálogjogüag.
Pfandrechtvormerkung, n. 

zálogjog-előj egy zés.
Pfandschein, h. (közraktári) 

zálogjegy.
Pfandschuld, n. zálogadós- 

ság. [adós.
Pfandsclmldner, h. zálog-
Pfandsicherheit, n. zálogbiz

tosíték.
Pfandtitei, h. zálogczím.
Pfändung, n. zálogolás, lefog

lalás.
Pfändungsbewilligung, n. zá

log olási engedély.
Pfändungserklärung, n. el- 

zálogosítási nyilatkozat.
Pfandvertrag, h. zálogszer

ződés.
Pfandwechsel, k. elzálogosí

tott váltó.
Pfandweise, zálog kép, zálog

ban ; er hat m ir die Papie
re pfandweise gegeben, a 
papírokat zálogba adta.

Pfandzulage, n. zálogpótlás, 
pótzálog.

Pfanne, n. serpenyő, üst, lá
bas.

Pfannenstein, h. üstsó ( a só
főzés maradéka).

Pfauenfeder, n. pávatoll.
Pfefíer, h. bors; rother od. 

spanischer Pfefíer, papri
ka ; schwarzer Pfefíer, fe
kete hoî s; weisser Pfefíer, 
fehér bors; gestossener 
Pfefíer, törött bors, borspor.

Pfefíerkorn, k. borsszem.
Pfefferkraut, k. szátorja, 

csomhorborsfü.



Pfefferkuchen, ]i. mézes ka
lács.

Pfefferminzöl, k. borsos men
taolaj.

Pfefferscliote , n. hüvelyes 
paprika, csöves papirka.

Pfefferstaub, h. horspor.
Pfefferschachtel, n. borsos 

doboz.
Pfeife, n. 1) sip ; 2) pipa.
Pfeifendeckel, h. kupak, p i

pakupak.
Pfeifenholz, k. pipafa.
Pfeifenmundstück, k. szo

póka.
Pfeifenräumer, h. pipaszur- 

káló, pipatisztító.
Pfeifenrohr, k. pipaszár.
Pfeifenspitze, n. szopóka, p i

paszopóka, szipka.
Pfeilwurzel, n. anyagyökér.
Pfennig, h. fillér, hatka ; \sdr 

haben alles bis zum letz
ten Pfennig bezahlt, utol
só fillérig mindent kifizet
tünk, mind egy fillérig  ki
fizettük ; bei Heller und 
Pfennig bezahlen, utolsó 
fillé rig  kifizetni; wer den 
Pfennig nicht achtet, ge
langt auch nicht zum Tha- 
1er, nem gyűjt aranyokat, 
ki a fillért meg nem be-

P f e r d , 1) U ;  2) (br. tré-
fás jelzés), szinte grészes, ló
gós, báb.

Pferdebahn , n. lóvonatu 
vasút, lóvasut, közúti vas
pálya.

Pferdebarren, h. jászol.
Pferdebohne, n. lóbab, disz

nóbab.
Pferdebürste, 7i. lókefe.
Pferdedecke, n. csótár, lóta- 

kai’ó.
Pferdefuhr, n. lófuvar.
Pferdegebiss, k. fékzabla.
Pferdegeschirr, k. lószerszám.
Pferdegurte, n. lóheveder.
Pferdehaar, k. lóször.
Pferdehalfter, h. lókötöfék.
Pferdehändler, h. lókereske- 

dö, lócsiszár.
Pferdehaut, n. lóbör.
Pferdekraft, h. lóerő (75 ki

logramm).
Pferdemäkler, h. lócsiszár.

Pfefferkuclieii

Pferdemarkt, h. lóvásár, ló- 
piacz.

Pferde Striegel, k. lóvakaró, 
vakarókefe.

Pfiff, li. félmeszely =  0‘176 l.
Pfirsich, n. őszi baraczk.
Pflanzenkäse, n. növényi 

sajt.
Pflanzentalg, h. növényfagy- 

gyu.
Pflanzenwaclis, k. növény- 

viasz.
Pflanzung, n. ültetvény.
Pflaster, k. 1) tapasz, fias- 

trom ; 2) kövezet; Buda
pest ist ein theueres Pflas
ter, drága az élet Buda
pesten.

Pflastermauth, n. kövezet- 
veim.

Pflasterstein, h. kövezetkö, 
pallókő.

Pflasterziegel , h. burkoló 
tégla, kövező tégla, palló 
tégla, burkolat tégla.

Pflaume, n. szilva ; gedörrte 
Pflaume, aszalt szilva.

Pflaumenmus, k. szilvaiz, 
szilvalekvár.

Pflegekosten, ápolási költség.
Pflicht, n. kötelesség ; seine 

Pflicht thun od. erfüllen, 
kötelességét tenni, köteles
ségét teljesíteiii; wir ha
ben es für unsere Pflicht 
gehalten, kötelességünknek 
tartottuk.

Pflichtschuldigst, kötelesség 
szerint; was wir Ihnen 
hiermit pflichtschuldigst 
anzeigen, a mit ezennel 
kötelességszerüleg tudatunk 
Önnel.

Píliclittheil, h. (tk .) köteles
rész.

Pflichtwidrigkeit, n  ̂ köteles
ség sértés.

Pflock, h. ezövek.
Pflug, li. eke.
Pflugeisen, k. ekevas.
Pflugschareisen, k. csorosz- 

lya.
Pfoste, n. Pfosten, h. 1) ezö- 

löp ; 2) palló, pallódeszka.
Pfragner, h. szatócs, l. Frag

ner.
Pfrieme, n. ár.
Pfropfenzieher, h. dugóhúzó.

P fe r  dem arkt
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Pfründe, n. járadék, kül. 
egyházi járadék.

Pfründner, h. járadékélvező, 
jántdékos (  egy házi javadal- 
rnas).

Pfund, k. font =  0 5 kg.
Pfundgeding, k. sulyszak- 

7nány.
Pfundgewicht, k. fontmérték.
Pfundleder, k. talpbőr, fon 

tos talp.
Pfund sterling, font sterling 

( angol pénz =  10 fo r in t).
Pfundweise, font számra, 

fontonként; pfundweise 
verkaufen, fo7\t számra el
adni.

Pfuscher, h. kontár.
Pfuscherarbeit, n. Pfuscher- 

werk, k. kontéirmü.
Pfuschmakler, h. zugalkusz,

l. Bönhase,
Phantasieseide, n. pihese- 

lyem.
Phantasiewaare, n. kötött cse

csebecse.
Pharmaceut, h. gyógysze

rész.
Plienylfarhe, n. fenilfesték.
Phisharmonica, 7i. fisharmo

nika.
Phonolith, h. zengő kő.
Phosphor, h. foszfor.
Photogen, k. fotogén.
Photographie, n. fénykép.
Photographischer Apparat, 

fényképkészülék.
Photographisches . Atelier, 

fénykép műhely.
Physikalische Instrumente, 

term ész e t ta ni műszere k.
Physiokratisches System, k. 

fiziokratiai rendszer, föld
művelési á lla mg az das ág.

Piano, Pianoforte, k. zon
gora.

Piaster, piaszter (pénznem) 
Spanyolországban ( Peso
duro, vagy Duro névvel is) 
=  2*13/?‘t, Mexicoban ( osz- 
loppiaszter =  Golonnato) 
2*20 fr t, Venezuelában ( Pe
so macuguina — körülmet
szett piaszter) 1*63 frt, 
Egyiptomban == 0*10 fi't, 
Törökorszcighan 8*5 kr., 
Romániában (L eu ) =  100 
bani=  40 kr., Szerbiában

Piaster



Piazza P inckel P lätteisen

(B in a r) —  IQ^para =4 'J  
kr..Tuniszban (Shiglie) =

Piazza, n. (olasz), vásártér, 
piacz.

Piazetta, n. kis piacz. utcza.
Piccolo, k. piccolo. fuvolka 

( fúvó hangszer) .
Pickelhäring, h. füstölt ke

ring.
Pickelhaube, n. vassisak.
Pickelhaue, n. csákány.
Pickles, pickles ( eczetbera- 

kott fűszerezett főzelék).
Pickwachs, k. ragasztó viasz.
Piece, n. darab, kill. 1) pénz

darab ; 2) ügydarab, ira t
darab, ügyirat.

Pietak, peták, az orosz ezüst 
rubel 20-ad része =  5 ko
pek — 7V2 kr.

Pigment, k. festő anyag.
Pignoli, pignoli (czirbolya- 

mag. a piniafenyö magva).
Pik Stambuli, török röf — 

0'68 meter (főkép posztó s 
selyem mérésénél liasznál- 
ják ).

Pikirnadel, n. jelző tü. pon
tozó tü.

Pikul, ázsiai kereskedelmi 
mérték. Chinában =  60'479 
kgr. Japánban =57'96 kgr.. 
Jáva szigetén 6T8 kgr., Si- 
ámban =  60'475 kgr.; Phi- 
lippin szigeteken =  63'27 
kgr.

Pilchard, h. pilchard (nagy 
szardüla vagy apróbb he
ring faj ).

Pülenmascliine, n. pilula- 
gép.

Pilot, h. révkalauz.
Pilot, k. pilot (fél gyapjú 

posztó),
Pilotage, n. (h a j.) révpénz. 

kalauzdij.
Pilote, h. czölöp. karó.
Pilotiren, 1) czölöpözni; 2) 

kalauzolni (hajót).
Pilz, h. gomba ; in die Pilze 

gehen, kárba veszni.
Piment, h. piment. szegfű- 

bors.
Pimpernuss, n. halyogmakk.
Pinasse, n. (ha j.) háromár- 

boczu gyorshajó.
Pinchbeck, pinchbeck

színű, aranyhoz hasonló 
sárgaréz ötvözet, tombak).

Pinckel, k. batyu.
Pincops, pincops ( orsókkal 

levont pamutvetőlék fonal) .
Pinienholz, k. fenyőfa.
Pinienzapfen, h. czirholyato- 

boz.
Pinnamarinaseide, n. kagyló

selyem.
Pinsel, h. ecset; grober Pin

sel, pamacs.
Pint, ángol folyadék-, gyű- 

mölcsmérték =  0'568 l.
Pinte, n. p in t (bormérték). 

Francziaországban =  0'93 
liter. Csehországban =  
1'911.

Pinto , portugál ezüst pénz 
=  1'2 ft.

Pipa, pipa ( ármérték Déleit- 
ropában. különösen olajra 
s borra. 367—572 literig 
változik ).

Pipe, 71. 1) csap ; 2) tonna.
Pipenholz, k. hordó-csapfa.
Piperin, k. piperin. borsadék.
Piqué, piké (tűzdelt felületű 

gyapotszövet).
Pisang , h. paradicsom-fige.
Piset, mosott arany értéke 

Erdélyben =  5'2 gr.
Piso, kereskedelmi mérték 

Guineában == 8‘014 gr.
Pistazien, n. pisztácz (syriai 

halyogmah k ).
Pistole, n. 1) pisztoly; 2) 

pisztoly (régi olasz pénz).
Pistolenschloss, k. pisztoly- 

ravasz.
Pistonpacking , pistonpa- 

cking. dugattyútömitő.
Placat, k. falragasz, hirdet

ménylap.
Placatiren, fa lra  ragasztani. 

( hirdetményt)  kifüggesz
teni.

Piacement, k. elhelyezés, be
fektetés.

Plache, n.ponyva; getheerte 
Plache, kátrányos v. kát
rány ozott ponyva; wasser
dichte Placiie , vízálló 
ponyva.

Placiren, elhelyezni; befek
tetni (pénzt).

Placirung, n. elhelyezés.
Plackerei, n. zaklatás; Pla-
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ckerei verursachen, zak
latni.

Plafondtapete, n. menyezet- 
kárpit.

Plaid, n. pléd ( tarka csíkos 
V. koczkás kendő).

Plakat, k. falragasz ?. Placat.
Plakatsäule, n. hirdetési osz

lop.
Plan, h. terv. tervezet; dieser 

Unfall hat alle meine Plä
ne zerstört, ez a baleset 
összes terveimet felforgatta.

Planchette, n. mellfüző pánt.
Planhobel, h. simitógyalu. 

egyengető gyalu.
Planimeter, h. térszámító, te- 

rületmérö.
Planirhammer , h. simító ka

lapács.
Planirkreuz, k. (nyomd.) ív

aggató.
Planirpresse, n. (mjomd.) si

mító sajtó.
Planirwaíze, n. simító hen- 

ger.
Planke, n. deszka, palánk; 

deszkakerítés.
Planmässig, tervszer'ü; terv

szerűen. tervszerüleg.
Plansche, n. lemez.
Planteur, h. planteur ( órás

szerszám) .
Plastik, n. műszak, plasztika; 

képzőművészet.
Plastische Nachbildungen, 

plasztikus utánzatok. mű
szaki utánzatok (szemlélte
tőoktatásra).

Plastische Werke, ("/cer. jo g ) 
műszaki míinkák; képző
művészeti művek.

Platanenholz, k. boglárfa.
Platin, Platina, n. platina,, 

fehér arany.
PÍatinblech, k. platina-pléh.
Platindraht, h. platinasod

rony.
Platinmohr , h. platina-ko

rom.
Platinmünze, n. platina

pénz.
Platinw^aare, n. platinaáru..
Platte, n. lemez, tábla.
Plätte, n. 1) lernezdrót, lapí

tott sodrony; 2) dereglye.
Plátteisen, k. téglázó vas., 

vasaló.



Plattes Land Platz vor fallenheit Poloniolia

Plattes Land, k. sikföld (adó
zásnál : a zárt városok el- 
lentétele),

Plattfisch, li. félsze gúszó 
( hal j .

Plattgarn, k. hímző czérna- 
foj.

Plattirte Waare, n, lemezeit 
áru ( ezüstözütt v. aranyo
zott érczáni).

Plattschnur, n. fűző zsinór, 
fűző galand.

Plattseide, n. hímző selyem.
Platz, h. hely ; (kereskede

lemre vonatkozólag) piacz; 
hier auf dem Platze, itt 
helyben; auf dem Platze 
verkaufen, helyben eladni; 
der ausländische Platz, 
külpiacz; da Sie auf dem 
Platze sind, so werden Sie 
es am besten zu beurthei- 
hn  wissen, minthogy hely
ben van, legjobban fogja 
tudni megitélni.

Platzagent, h. helyi ügynök.
Platzbedarf, h. helyi szükség

let.
Platzbericht, h. piaczi tudó

sítás.
Platzbillet, k. 1) vitel je g y ; 

2) helyi váltó.
Platzefí’ecten, hehji értékpa- 

pirok ( melyek a benyújtási 
helyen fizetendők).

Platzgebrauch, h. helyi szo
kás ; aus beigefügten fin- 
girten Kechnungen erse
hen Sie unsere Piatzge- 
bräuche, a mellékelt köl
tött számlákból megismer
heti Ön helyi szokásainkat.

Platzgeschäft, k. helyi ügy
let.

Platzkenntniss, n. helyisme
ret, helyi ismeret.

Platzpreis, h. piaczi ár.
Platzrechnung, n. helyi 

számla.
Platzreisender, h. helyi ügy

nök.
Platz-Kimesse, n. helyi küld- 

vény.
Platztratte, n. helyi intéz- 

vény.
Platzusance, n. helyi szokás.
Platzverbrauch, h. helyi fo 

gyasztás.

Platzvorfallenheit, n. piaczi 
esemény.

Platzwechsel, h. hehji váltó.
Plein pouvoir, korlátlan telj

hatalom, teljhatalom.
Pleite, n. ( zsidó já r g ónban —  

szökés, innen br.) csőd.
Plenarversammlung, n. tel

jes gyűlés.
Plenterwirtschaft, n. (erdé

szet) szálaló üzem (egyes 
szép szálfák kivágása); po?'- 
tyázó üzlet.

Plette, n. komp.
Pliant, h. pliant, tábori szék.
Plisséstreif, h. plissécsik 

(szövetekből borításoknak).
Plombage, n. (vám) 1) ólmo- 

zás; ólompecsételés ; 3) ól
mozó hivatal.

Plombe, n. ( vám) ólmozat; 
ólomzár, ólompecsét, ólom
jegy ; eine Plombe an et
was anlegen, ólomzárt ten
ni valamire, ólmozni.

Plombenanlegung, n. ólmo- 
zás, ólomzár alkalmazása.

Plombenbuch , k. ólomzár- 
könyv.

Plombenregister, k. ólompe
csétek lajstroma, ólmozatok 
jegyzéke.

Plombenverschluss, h. ólom
zár, ólompecsétzár; verletz
ter Plomben Verschluss,
megsérült ólomzár.

Plombiren, (vám ), ólmozni ; 
ólomzárt tenni valamire, 
ólompecsétet rakni valami
re, ólommal pecsételni.

Plombirgebühr, n. ólompe- 
csét-illeték.

Plombirkolben, h. ólombé
lyegző.

Plombirung, n. ólmozás, 
ólompecsételés.

Plombirvormerkbuch , k. 
(vám), ólmozat előjegyzési 
könyve. [f^OÓ.

Plombirzange, n. ólompecsét-
Plümage, n. tollazat.
Plündern , zsákmányolni ; 

fosztani, kifosztani.
Plunze, n. véres, véres hurka.
Plus, k. fölös ősziét, többlet.
Plüsche, n. plüs, barkás bár

sony, gubanczbársony, fé l
bársony. I
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Plusmacher, h. fölöslegezö, 
erszény fejő.

Plusminus, (a. m. mehr 
oder weniger) több vagy 
kevesebb ( váltóárfolyam 
jegyzésénél).

Plutzer, h. kobak, korsó (küK 
ásványvíz számára).

Pöckelfleisch, k. besózott 
hús.

Pöckelhering, h. besózott he
ring.

Pöckling, h. besózott hal, l. 
Bückling.

Poil, k. ( szőr)  posztó színe ;■ 
poil de chévre, tarka kocz- 
kás gyapjú v. gyapotszövet.

P oin ts , pointok, varrott 
csipke,

Polentamehl, k. polentaliszt, 
kukoriczaliszt.

Police, n. (bizt.) kötvény, 
biztosító levél; eine Police 
abschliessen, megállapí
tani a biztosító levelet L 
Polizze.

Polirfilz, h. fényesítő nemez.
Polirholz, k. csiszolófa.
Polirpapier, k. csiszoló pa- 

pir.
Polirstein, h. csiszoló kő.
Polirschiefer, h. csiszoló pala.
Polirstahl, h. simító aczél.
Polirtes Gold, k. fényesített 

arany.
Polirwachs, k. fényesítő v i

asz ( viasz, hegedügyanta, 
és terpentinolaj keveréke).

Polixanderholz, k. polixan- 
derfa, polissanderfa.

Polizeilich, rendőri, rend
őrségi ; polizeiliche Stun
de, rendőri ó ra ; polizei
liche Bahnaufsicht, (vu .) 
pályarendőri felügyelet.

Polizeiübertretung, n. rend
őri kihágás.

Polizze, n. (b izt.) kötvény, 
biztosító levél.

Polizzenbesitzer, h. (b izt.) 
kötvémjbirtokos.

Polizzenformular, k. (b izt.) 
kötvényminta.

Polizzenstempel, h. kötvény
bélyeg.

Polonicha v. Polon ico, 
trieszti gabonamérték =  
27^91.



Pollm elil Portefeu ille Postkarte

Pollmehl, k, középliszt.
Polster, h. párna, vánkos.
Polsterliolz, k. talpfa.
Polstermöbel, n. párnás bú

tor. [szeg.
Polsternagel, h. kárpitos
Polsterüberzng, h. cziha, 

vánkos héj.
Polsterungsfeder, n. kárpi

tos rugó.
Poltinik, az orosz ezüst rubel 

fele — 50 kopekos =  80 kr.
Poltura, poltura, régi ma

gyar pénz =  kr.
Poluciacho, dalmát gabona

mérték =  133'3 l.
Poluska, orosz rézpénz, mint- 

egy félkrajczár, V4 kopek.
Pomade, n. pornódé, illa t- 

kenöcs.
Pomeranze, n. narancs.
Pomeranzenblüthenöl, k. 

narancsvirág olaj.
Pomeranzenöl, k. narancs

olaj.
Pomeranzenschale, n. na

rancshéj.
Pomp, h. pompa, disz.
Pon d , hollandi súlumérték 

=  1 kgr.
Poenale, k. Pönfall, h. bá

natpénz.
Ponny, indiai rézpénz, a rú

pia 32-ed része =  3 kraj- 
czár.

Ponton, h. hajóhíd, állóhid.
Pontons, dereglye.
Pool, ( amerikai) szószerint 

játékhetét, vasutak, iparo
sok s nyerészkedők egyesü
lése verseny ellen közös ta
rifával vagy közös nyere
ségre.

Popelines, átlátszó félselyem 
ruhaszövet.

Poplata, méi'ö rúd Dalmá- 
cziában ^  2‘52 m.

Porphyrwaare, n. porgliyr- 
áru.

Porree, h. párhagyma, póré
hagyma.

Port, h. kikötő.
Portaten, beviteli jegyzékek 

(vámnál nagyobb városok
ban a naponként érkező 
áruk s azok átvevőinek 

jegyzéke ).
Portechaise, n. gyalog hintó.

Portefeuille, k. levéltartó ; 
tárcza; wir vermissen die
sen Wechsel aus unserem 
Portfeuille, nem találjuk 
ezt a váltót tárczéinkhan.

Portefeuillejournal, k. tár- 
czanapló.

Portefeuillestand» h. (bank) 
tárczaállás.

Portefeuille-waare, n. disz- 
bőráru.

Portemonnaie, k. tárcza, 
pénztár cza.

Port-epée, k. kardbojt.
Porter, h. porter, ángolsör,
Porteur, h. előmutató; au 

porteur, előmutatónak (fi
zetendő stb.).

Portier, h. kapus, ajtónálló.
Porto, k. vitelhér, kül. levél- 

díj, postabér; zur Erspa
rung des Porto, a posta
bér megkimélése végett.

Portobezug, h, részesülés a 
díjban.

Portobuch, k. vitelbér könyv.
Portofrei, bérmentes; bérmen

tesen.
Portofreiheit, v. postadíj- 

ment esség.
Portogebühr, n. vitelbér.
Portorico, h. portorico ( do

hány és szivar).
Porträt, k. arczkép.
Portwein, h. portói bor (h í

res portugál bor).
Porzellan, k. porczellán.
Porzellanerde, n. porczel

lán föld.
Porzellanfarbe, n. porczel

lán festék.
Porzeilan-lichtbilder (a .m . 

Diaphanbilder), porczellán 
áttetsző képek.

Porzellanthon, h. porczellán 
agyag.

Posament, k. paszomány, 
s új tás.

Posamentirarbeit, n. paszo
mánymunka, sujtásozás.

Posamentirwaare, n. paszo- 
mántáru.

Posaune, n. puzon, tárogató 
(hangszer).

Pose, n. tollszár.
Positiv, tényleges.
Post, n. \) összeg, részlet; 

diese kleine Posten Kaffee
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solltenSie zusammen neh
men, a kávé e kis összegeit 
mind meg kellene Önnek 
vennie; es waren uns nicht 
weniger als drei Waaren- 
posten rückständig , nem 
kevesebb mint három árú
részlet hiányzott; wenn Sie 
die ganze Post zusammen 
nehmen, erlasse ich Ih 
nen 5'Vu am Preis, ha az 
egész részletet megveszi, az 
árból öt százalékot enge
dek ; 2) posta; fahrende 
Post, kocsiposta.'

Postalisch, postai.
Postambulanzwagen , h. 

mozgópostakocsi.
Postamt, k. postahivatal.
Postankunftsbuch, k. posta

érkezési könyv.
Postanweisung, n. posta- 

utalvány.
Postauftrag, h. postai meg

bízás.
Postbeamter, h. postahiva

talnok).
Postconvention , n. posta

egyezmény.
Postdampfschiff, k. posta- 

gőzhajó.
Postdatiren, utánkeltezni.
Postdebit, h. postatovábbí

tás ( hirlapoknál).
Poste, 71. posta, golyósörét.
Posten, h. 1) (kv.) tétel; irr- 

thümlich gebuchter Pos
ten, tévesen könyvelt tétel; 
ofíener Posten, nyílt tétel; 
einen Posten in ein Buch 
eintragen, tételt elköny- 
veb ii; Posten aufrufen, 
tételeket idézni; die Pos
ten sind nicht gut aufge
stellt, a tételek nincsenek 
hely esen felállítva ; Posten 
für Posten , tételenként; 
2) (a. m. Partie), összeg, 
részlet; in kleinen Posten 
bezahlen, kis részletekben 
fizetni.

Poste restante, postán ma
rad ; jele : p. r.

Postgesetz, k. postai tör- 
vériy.

Postkarte, n. levelező lap ; 
Postkarte mit Antwort, le
velező lap válaszszal.



Postlagernd Pottloth Praem iengesellschaft

Postlagernd, postán marad 
(levelezésnél).

Postmarke, n. levélbélyeg, 
postabélyeg.

Postnaclinalime, n. postai 
utánvétel.

Postnnmmer, n. tételszám, 
folyószám.

Postpacket, k. postacsomag.
Postpaj)ier, k. postapapiros.
Postsache, n. postakülde

mény.
Postscriptnm, k. utóirat.
Postsparcasse, n. postataka

rékpénztár.
Postsendung, n. posta külde

mény.
Postsperre, n. posta zárlat.
Poststrasse, n. postaut.
Posttag, h. postanap; mit 

nächstem Posttage er
warte ich Ihre gefällige 
Erklärung, a legközelebbi 
postanapon elvárom szives 
nyilatkozatát.

Posttarif, h. postadijszabály.
Poststempel, h. postabélyeg.
Postuliren, igényelni.
Postumgehend, postafordul

tával.
Postverband, h. postaköte

lék (a  szerződéses államok 
közt).

Postverkehr, h. posta forga 
lom.

Post ver trag, h. postaszer zo- 
dés.

Postvorschuss, h. posta elő
leg; Briefe mit Postvor
schüssen, posta előleggel 
terhelt levelek.

Postweg, h. Auf dem Post
wege versenden, postán 
küldeni.

Postzwang, h. postakényszer.
Pot, bormérték, Marseilleben 

=  1'057 liter, Brüsselben 
=  1'35 l. Antwerpenben =  
1-374 l.

Potasche, l. Pottasche.
Potée, n. potée, ónhamu. .
Potpourri, 1) potpouri, füs

tölő p o r ; 2) egyveleg,
elegy.

Pott, h. 1}fazék, kanta; 2) 
dán liter.

Pottasche, n. hamuzsir, sza
ki jUa.

Pottloth, k. édomtajt.
I  Poudre de riz, rizspor.
I Poudrette, n. porganéj (trá-

I Pound Sterling, font ster-
. ling =  10 arany forint,
i jegye: £ .
I Pour acquit, nyugtatványúl, 

kifizetve.
' Poussiere, czinkpor.
j  Poassinvachs , k. mintázó 

viasz.
1 Povel, h. selejtes, avult áru.
Povidl, h. szilvaiz, lekvár,
Praebende, n. 1) életjáradék ; 

2) ( egyházi)  javadalom.
Prachtausgabe, n. (kk.) disz- 

kiadás.
Prächtig, pompás, díszes.
Prachtwerk, A-. (kk.) diszmü.
Praecision, n. szabatosság.
Praecisionsgewicht, k. pon

tos súly.
Praeciswechsel, h. váltó nap

ra, napra szóló váltó.
Praecludirt, (bank), kizárt, 

(forgalomból kizárt bank
jegy ) ;  határidőt mulasz
tott, határnapot mulasztott.

Praeclusion, n. kizárás mu
lasztás miatt.

Praeclusivfrist, n. záros ha
táridő.

Praeclusivtermin, h. záros 
határnap.

Practicabel, kivihető; kivi- 
hetŐleg.

Practicant, h. gyakornok.
Practiciren, 1 ) gyakorlani; 

2) gyakornokoskodni.
Practic, etc. l. Praktik.
Practisch, 1) gyakorlati; 2) 

kivihető.
Praedial, k. ingatlan.
Praediallasten , ingatlanon 

levő terhek, mezei terhek.
Prägekosten, pénzverési költ

ség.
Prägen, périzt verni.
Prägestock, k. bélyegtő.
Prägung, n. pénzverés; Mün

zen alter Prägung, régi ve
retű pénzek.

Prahm, h. komp, dereglye.
Prahmgeld, k. hajóbér.
Praejudicir*en, 1) késletni ; 2) 

mulasztás által kárt okozni 
v. kárt szenvedni.
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Praejudicirter Wechsel, mu
lasztásos váltó.

Praejudiz, n. hátrány; las
sen Sie sich diese Aus
kunft ohne Prasjudiz für 
mich dienen, szolgáljon ez 
Önnek felvilágositás gya
nánt hátrányom nélkül.

Prasjudicirlich, hátrányos 
kötelező.

Praekludirt, l. Praecludirt.
Praktikant, h. gyakornok.
Praktik, n. fogás, fortély ; 

wälsche Praktik, olasz fo
gás, olasz ínódszer.

Praktika, od. freie Praktika, 
(ha j.) a zárlat után adott 
engedély a hajónak, hogy 
tovább folytathassa útját.

Praktikenmacher, h. csel
szövő.

Praeliminare, k. előirányzat, 
költségvetés.

Praeliminarkosten, előirány- 
zati költség.

Pras li miniren, e löirá.nyozni.
Praemie, n. 1) ju ta lom dij; 

2 ) (sorsolásnál) melléknye
remény; 3) (bizt.) biztosí
tási d í j; die Police muss 
die Praemie angeben, a 
biztontási kötvényen a d íj
összegnek rajta kell lennie.

Praemien-Anlehen, k. Prae- 
mienanleihe , n. nyere
mény kölcsön.

Praemienaiitheil, h. díjjuta- 
lék.

Praemienaufschlag, h. dijfel- 
emelés.

Praemienbeantwortung , n. 
díjügyleti nyilatkozat, l. 
Praemienerklámng.

Priemienbestätigungsschein 
(bizt.) díj-igazolási levél.

Praemieneinnahme, n. d íj
bevétel.

Praemienerhöhung, n. (bizt.) 
díjfelemelés.

Praemienerklärung, f&r.J díj 
ügyleti nyilatkozat, ( a visz- 
szalépésre jogosítottnak 
nyilatkozata, akarja-e azt 
gyakorolni).

Praemiengeber, h. díjfizető.
Prgemiengeschäft, k. külön

bözeti dijügylet.
Pr^miengesellschaft , n.



Praem ienloos Praerogative Preisanschlag

(bizt.) biztosító társaság 
dij mellett.

Praemienloos, k. nyeremeny- 
sorsjegy.

Praemienobligation, n. nye
reménykötelezvény.

Praemienpfandbrief, h. dí
jas záloglevél.

Praemienquittung, w. díj
nyugta.

Praemienreserve, n. díjtar
talék.

Praemienrückerstattung, n. 
(b izt.) díjvisszatérítés.

Praemienräckerstattungs- 
quittung, n. (bizt.) díj- 
visszatéritési nyugta.

Praemienschein, h. díjköte
lezvény.

Praemientarif, h. díjszabály
zat.

Praemienstufentarif, h. díj- 
fokozati ta rifa , fokozatos 
díjtarifa.

Praemienübertrag, h. (b izt.) 
díj átvitel.

Praemienverbesserung, n. 
dij felemelés.

Praemienwecbsel, h. díj váltó.
Praemienziehung, n. ( d íj) 

nyere mény sorsolás.
Praemienzuscblag, h. dijpót- 

lék.
Praemiiren, jutalom díjaz ni, 

díjazni, meg juta Imazn t.
Praenotant, h. elSjegyzö.
Praenotation, n. előjegyzés.
Praenotatioiisgesucb, k. elő

jegyzési kérvény.
Praenotationsrechtfertigung, 

n. előjegyzési igazolás.
Praenotiren, előjegyezni.
Praenumerando zahlen, előre 

fizetni.
Praenumerant, h. előfizető.
Praenumeration, n. előfizetés.
Praennmerationsbedingnng, 

n. előfizetési feltétel.
Praenumerationseinladung , 

n. előfizetési felhívás.
Praennmerationskanf, h. elő

fizetési vétel.
Praenumerationspreis, h. elő

fizetési díj.
Praeimmeriren, előfizetni.
Praeparat, k. készitmény.
Praeparatorisclier Vertrag, 

előzetes szerződés.

Praerogativ, k. Praerogative, 
71. előjog, kiváltság.

Praescriptio, n. elévülés, el
birtoklás.

Praesentant, h. (v .) bemuta
tó ; Praesentant zur An
nahme , bemutató elfoga
dásul ; Praesentant zur 
Zahlung, beinutató fizetés 
végett.

Praesentat, h. (v .) bemuta
tás.

Praesentation, n. (v . )  bemu
tatás ; vorherige Praesen
tation zur Acceptation od. 
AnnaJime, előleges bemu
tatás elfogadás végett; 
Praesentation zur Zah
lung, bemutatás fizetés vé
gett.

Praesentation«datum, k. be
mutatás kelte.

Praesentationsfrist, n. (v .) 
bemutatási határidő.

Praesentationsrecht, k. (v .) 
bemutatási jog.

Praesentationstag, h. (v .) 
bemutatás napja.

Praesentationstermin, h. ( v.) 
bemutatási határnap.

Praesentationsvermerk, h. 
b e mu ta tás fe  Ij egy zése.

Praesentiren, (v .) bemutatni.
Praesenzkarte , Praesenz- 

mark, n. megjelenési jegy, 
jelenléti je gy .

Praeservativ Brille, n. védő 
szem üveg, v édüveg.

Praeservativmittel, k. óvó
szer, védszer.

Praeses, Praesident, h. elnök.
Praesidiren, elnökölni.
Praesumtiv, vélelmezett; prae- 

sumtives Handelsgeschäft, 
vélelmezett kereskedelmi 
ügylet.

Praetension, n. igény, köve
telés.

Praetext, h. ürügy.
Praeventivcensur, n. (kk.) 

előleges censura.
Praeventivcontroll, k. (bizt.) 

előleges ellenőrzés.
Praeveutivmassregel, n. elő

leges rendszabály.
Praeziswechsel, h. napra szó

ló váltó.
Praxis, n. gyakorlat.
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Precareihandel, h. l. Preka
reihandel.

Precarium, k. kölcsön vissza
vonásig .

Predjine, román öl =  8 pal- 
mas (láb ) =  6'638 m.

Preis, h. 1) á r ; festgesetzter 
od. taxirter Preis, szabott 
á r ; tingirter Preis, képzelt 
V. költött á r ;  laufender 
Preis, folyó á r ; gele
gentlicher P reis , alkal- 
mi á r ; erhöhter Preis, 
emelt á r ; ermässigter 
Preis, mérsékelt á r; her
abgesetzter od. reducir- 
ter Preis, leszállitott á r; 
zu jedem Preise, minden 
áron ; unter dem Preise 
verkaufen, értéken alul el
adni ; den Preis angeben 
od. bestimmen, dijt szab
n i ; um keinen Preis der 
W elt, a világ kincséért 
sem, semmi áron ; zu nied
rigem Preise, olcsó áron, 
olcsón; zu hohem Preise, 
drága ciron ; drágán; 
hoch im Preise stehen, 
7iagy áron keln i; die 
Preise sind etwas gewi
chen, az árak valamivel 
lej ebb szállottak; was ist 
der Preis ? mi az ára ? hogy 
ez ? ; bessere Qualitäten 
haben sich im Preise er
halten; jobb 7ninőségü árak 
tartották magukat; jobb 
minőségűek árai változat
lanok morodtak; 2 ) díj, 
jutalom díj, pályadíj ; den 
Preis davontra^en, 7tieg- 
nyerni a ju ta lm at; Je
mandem den Preis zu er
kennen, a dijat valakinek 
odaítélni.

Preisabschlag, h. árleszállí
tás.

Preisabmindemng, n. ár
csökkentés.

Preisangabe, n. ármegjelölés; 
Muster unter Preisanga
be senden, mustrát ( muta
tót) küldeni ármegjelölés 
mellett.

Preisansatz, h. árszabás.
Preisanschlag, h. költségve

tés.



Preisanfsolilag Preisrichter Prim age

Preisaufschlag, h, áremelés.
Preisausgleichung, n. árJd- 

egyeriHtés,
Preisausschreibung, n. díj- 

hirdetés; pályázati hirde
tés.

Preisbestimmung, n. ármeg
állapítás^ árszabás.

Preisberechnung, n. árkiszá
mítás, árvetés.

Preisbewerber, h. pályázó.
Preisbewerbung, ?/. pályá

zás, pályázat; an der Preis
bewerbung theiinehmen, 
versenyezni, pályázni.

Preiscalculation, n. árkiszá- 
mitás.

Preiscourant, h. árjegyzék; 
ausführlicher Preiscou
rant, részletezett árjegyzék.

Preiscours, h. árkelet.
Preisdifierenz, n. árkülön- 

hözet. [ár.
Preisdurchschnitt, h. átlag-
Preiselbeere, n. áfonya.
Preiserhöhung,n. áremelés; 

áremelkedés.
Preisermassigung, n. ármér

séklés, árleszállítás; Ge
schäfte sind nur mit eini
ger Preisermassigung zu 
machen, eladások csak né
mi ár leengedéssel eszközöl- 
hetök, ügyletek csak némi 
árleengedéssel köthetők.

Preisetiquette, n. árjegy ; 
mit Preisetiquette verse
hen, árjegy gyei ellátott.

Preisfall, h. árcsökkenés.
ViemgokTÖiit,jutalmat nyert, 

jutalommal kitimtetett.
Preisgericht, k. bíráló bizott

ság, ju ry .
Preisgestaltung, n. áralaku

lás.
Preisher ab Setzung, Preisher- 

abminderung, n. cirleszál- 
lítás.

Preislimito, k. árszabás.
Preisliste, n. árjegyzék.
Preismass, k. ármérték.
Preisnotirung, n. árjegyzés.
Preisparität, n. (kiszámított) 

egyenár.
Preisrechnung, n. ár számí

tás, árvetés.
Preisreduction, n. árleszállí

tás.

Preisrichter, h. bíráló; (ló- 
versenyéhnél) pályabiró.

Preisrückerstattung, n. ávr- 
risszatérítés.

Preisschwankung, n. árin
gadozás, ái'hullámzás.

Preisselbeere, 71. vörös áfo
nya.

Preisstand, h. mindenkoid 
á r ; Indigo hält sich auf 
dem Preisstande des Juli, 
indigó a júliusi áron áll.

Preisstatistik,ri.ársí<2íiszí'ifcíi.
Preissteigerung, n. áreme

lés ; áremelkedés.
Preistabelle, n . ártáblázat.
Preistarif, h. ái'díjszahás, ár

szabály.
Preisüberschuss, h. árfeles- 

leg.
Preisunterschied, h. árkü

lönbözet.
Preisveränderung, n. árvál

tozás.
Preisverderber, h. árrontó ; 

es wird immer Preis Ver
derber geben, die wolilfei- 
1er als die Andern ver
kaufen, mindig lesznek á/r- 
rontók, kik olcsóbban ái'iil- 
nak, mint mások.

Preisverminderung, n, ár
csökkenés.

Preisverzeichiiiss, k. árjegy
zék.

Preiswürdig, 1) inegéi'ő (á r
ról ) ;  preiswürdige Waare, 
értékes áru, árát megéi'ő 
tini ; 2) jutalomi'a méltó.

Preiszeichnung, n. árjegy
zés.

Prekareihandel, h. szükség- 
beli kereskedelem (ha há- 
borúban álló két nemzet ke
reskedői egy hannadik nem
zetbeli közvetítését használ
ják fe l).

Prellen, meghúzni (valakit), 
megrcintajii (valakit),pénzt 
csikarni valakitől. '

Presenzmark, 7 1 .7negjelenési 
jegy, jele7ilétijegy.

Pressant, sürgős, sürgetős.
Pressbar, összenyomható.
Pressburger Metzen, h. p o 

z s o n y i 7iiérö.
Presse, n. 1} sajtó; Werk 

unter der Presse, sajtó
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alatt levő munka; autogra
phische Presse, kőnyomatu 
sajtó; lithographische 
Presse, kőnyomda ; 2) ( a.
m. Bedrängniss) szorult-

, ság; in der Presse sein, 
szorultságban lenni.

Pressen 1) összenyomni; saj
tolni ; 2) szorongatni, sür
getni.

Presserzeugniss, k. sajtó- 
tei'mék.

Pressfreiheit, n. sajtószabad
ság.

Pressgesetz, k. sajtótörvény.
Presshefe, 7 1. élesztő (sajtolt, 

7tiegkészitett seprű ).
Pressiren, sürgetni.
Pressirt, sürgős, sürgetős; 

pressirt sein, sürgős dolgá
nak lenni.

Presskohle, n. sajtolt szén.
Presspappe, n. fényesítő (pa

piros tészta).
Pressschraube, w. csiptető 

csavar.
Pressschwengel, h. csáforta.
Pressspan, h. fényesítő (pa

pirostészta).
Presstuch, k. sajtoló kendő.
Pressvergehen, k. sajtóvét

ség.
Pret, lengyel öl =  4'32 7n.
Pretiös, becses.
Pretiose, 71. drágaság.
Pretiosen, ékszerek, értékek.
Pretium afíectionis, kedvte

lési ár.
Preventiv-Massregel, n. meg

előző rendszabály.
Pricke, 71. orsóhal.
Prima, 1) (v . )  első példány ; 

einen Wechsel in Prima 
ausstellen, váltót első pél
dányban kiállítani; Prima 
nicht seiend, az első nem 
lévén fizetve; 2) első re7i- 
dü. legjelesebb; das ist 
Prima Waare, ez első ren
dű ár u ; das Haus ist P ri
ma, ez a ház elsőrangú.

Primage, n. (ha j.) süveg
pénz (előbb a hajósok, je 
lenleg azonban a hajótu
lajdonos járidéka, 7nelyet 
rendesen a vitelbér száztó- 
lija  szeri7it szoktak szá7ní- 
tani).



Primanota Prisengericlit Probe
Primanota, n. Primanota- 

buch, k. (kv .) első feljegy
zési könyv, kézi napló.

Príma Qualität, Príma Sor
te, első fajta,legjava ( áru), 
legjobb fajta áru.

Primavista, első látra,
Prima Waare, n. első rangú 

áru, legjava áru.
Primawechsel, h. elsőváltó.
Primgeld, k. (ha j.) süveg- 

pénz l. Primage.
Principal, h. főnök (keres

kedelmi üzlet tulajdonosa); 
gazda.

Principalbücher, (kv .) főbb 
könyvek.

Principalgláubiger, h. ( csőd) 
főhitelező (kinek legtöbb 
követelni valója van).

Principalitat, n. főnökség.
Principalschiüdner, h. fő - 

adós.
Princip iell, elv i; elvileg, 

elvben.
Printer, printer (karton, si

ma pamutáru).
Prinzmetallwaare, n. czink- 

rézáru.
Priorität, n. 1) elsőbbség ; 2) 

elsőbbségi kötvény.
Prioritätisch, kiváltságolt.
Prioritatsactie, n. elsőbbségi 

részvény.
Prioritätsanleihe, n. elsőbb

ségi kölcsön.
Prioritätsforderung, n. el

sőbbségi követelés.
Prioritätsgläubiger, h. ( csőd) 

elsőbbségi hitelező.
Prioritätskapital, k. elsőbb

ségi tőke.
Prioritätsklage, n. elsőbbségi 

kereset.
Prioritäts-Obligation, n . el

sőbbségi kötelezvény, el
sőbbségi kötvény.

Prioritätsposten, h. elsőbb
ségi tétel.

Prioritätsprincip, k. (jelzéi- 
logokndl), elsőségi elv.

Prioritätsrecht, k. elsőbbségi 
jog.

Prioritätsstammactie, n. el
sőbbségi törzsrészvény.

Prioritätsartheil, k. elsőbb
ségi ítélet.

Prise, n. (haj.) kobozmány,

zsákmány; martalékhajó ; 
ein Schiff als Prise erklä
ren, ha,jót kobozmcinynak 
nyilvánítani; eine Prise 
aufbringen, martalékhajót 
kikötőbe vinni.

Prisengericht, k. (ha j.) mar
ta lékbiróság, zsákmánybí
róság.

Prisengesetz, k. (ha j.) mar
taléktörvény , kobozmányi 
törvény.

Prisma, k. hasáb.
Privat, h. magán, magános ; 

die Contocorrente der 
Privaten, a magánfelek fo 
lyó számlája.

Privatangelegenheit, n. ma
gánügy.

Privatbank, n. magánbank.
Privatbesitz, h. magánbirtok.
Privatcredit, li. magánhitel.
Privatdiscontsatz, /i. magán

leszámítolási kamatláb.
Privateigenthum, k. magán

birtok.
Privatgelegenheit, n. magán 

alkalom; ich werde es Ih 
nen durch eine Privatge
legenheit übersenden, ma
gán alkalom adtán elkül
döm Önnek.

Privatgesellschaft , n. ma
gántársaság.

Privatgläubiger, h. ( keres
kedelmi társaságokncil) , 
magán hitelező.

Privatgut, k. magánjószág.
Privatier, h. magánzó.
Privatim , magán , külön, 

bizalmasan; Jemandem 
etwas privatim mitthei
len, valamit valakivel bi
zalmasan közleni.

Privatinteresse, n. magán
érdek.

Privatinteressent, h. érde
kelt magánfél.

Privatisiren, magánozni, ma- 
gámkodni ( saját jövedelmé
ből hivatal nélkül élni).

Privatlager, k. magánraktár.
Privatlagerhausgesellschaft,

n. jnagánraktár-társaság.
Privatmann, h. magánzó ( hi

vatal nélkül élő ember).
Privatrecht, k. magánjog.
Privatrechtlich, magánjogi;
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magánjogüag; auf privat
rechtlichem Wege, magán 
jogilag.

Privatsache , n. személyes 
ügy.

Privatschuld, n. magánadós
ság.

Privatsiegel, h. magánpecsét.
Privatunternehmen, íz. Pri

vatunternehmung, n. ma
gánvállalat.

Privatverkehr, h. magánfor
galom.

Privatvermögen, k. magán
vagyon ; Privatvermögen 
eines Handelsgesellschaf
ters, társasági tag magán
vagyona.

Privatzettelbank, n. magán
jegybank.

Privileg, k. szabadalom.
Privilegieneingriff, h. szaba

dalomsértés.
Privilegienveiieihung, n. 

szabadalomadás.
Privilegiren, szabadalmazni.
Privilegirt, szabadalmas, sza

badalmazott.
Privilegium, k. szabadalom; 

aüsscliliessliches Privile
gium , kizárólagos szaba
dalom.

Privilegiuminhaber, h. sza
badalom birtokosa.

Prix, h. ár (franczia)  ; k prix 
fix, szabott áron ; á tout 
prix, minden esetre, min
den áron.

Prix au comptant, készpénz- 
vétel.

Pro, é rt; Pro et Contra, mel
lette és ellene; pro Anno, 
évenként.

Probabel, valószínű; való
színűleg.

Probabilität, n. (bizt.) való
színűség ; Lebensprobabi- 
lität, életben maradás va
lószínűsége, élettartam va
lószínűsége ; Sterbenspro- 
babilität, meghalás való
színűsége, halálozás való
színűsége.

P robe ,«. \) próba, kísérlet; 
Kauf auf Probe, Kauf zur 
Vrobo,próbavétel, vétel pró
bára; zur Probe schicken, 
próbául küldeni ; die Pro



Probeau ftrag P rob irgew icbt Productionskosten

be von etwas bestehen, 
f r  óhát k id llan i; Probe 
des Weines, borkóstolás ; 
Probe der Edélmetalle, 
nemes erezek próbája (pl. 
hány karátos); Golá von 
der Probe Nr. 3, három 
próbás arany ; 2) mutató., 
mustra; lant Probe, mustra 
szerint; nach Probe kau
fen, mustra szerint venni 
V. vásárolni; eine Waare 
der Probe gemäss, próba
szerű áru, mustraszerü áru; 
Proben ansgeben, mustrá
kat szétküídeni.

Probeauftrag, h. próbameg- 
bizás, próbamegrendelés.

Trohensű:\)eit,n.próbamunka.
Probeblatt, k. (kk.) mutat

ványlap.
Probebogen, h. (nyomd.) 

mutatvány iv.
Probedruck , h. (nyomd.) 

próbanyomat, mutatvány
lap.

Probeende , k. mutatóvég 
(posztón ál j.

Probegemäss, mustra szerin
ti ; mustra szerint.

Probegewicht, k. mintasúly.
Probehaltig, kifogástalan; 

probehaltiger Wechsel , 
kifogástalan vá ltó; pro- 
behaltiges Gold , próbás 
arany.

Probekauf, h. próbavétel, vé
tel próbára.

Probelicitation, n. próbaár
verés.

Probenauftrag , h. próba- 
megrendelés.

Proben schicken, mutatóba 
küldeni.

Probensendung, n. próba- 
küldés, mutatóba küldés,

Probenstück, k. mutató ; ich 
sende Ihnen ein Proben
stück von diesem Stoffe, 
mutatót küldök ebből a kel
méből.

Probewage, n. próbamérés.
Probeweise, kisérletképen.
Probezeit, n. próbaidő.
Probirblei, k. kémleólom.
Probiren, próbálni, kisérleni, 

megkisérleni; den W ein  
probiren, bort megkóstolni.

Kereskedelmi szótár. I.

Probirgewicht, k. próbasúly.
Probirmamsell, n. ruhapró

báló nő.
Probirstein, h. próbakő (ne

mes érczek finomságának 
mégha táró zására).

Probirwaage, n. próbamér
leg, kémlő mérleg.

Procediren, eljárni.
Proeedur, n. eljárás.
Procent, k. százalék, száztóli ; 

das Geschäft wirft zehn 
Procent ab, az üzlet Hz 
száztólit h a jt; zu wie viel 
Procent ? hány százalékra; 
die Provision wird ge
wöhnlich nach Procenten 
berechnet, a dijat rende
sen száztóUban számítják.

Procentfuss, h. százalékláb, 
kamatláb.

Procentgrösse, n. százaléki 
mennyiség.

Procentig, százalékos ; ein 
vier procentiges Papier, 
négy százalékos papír.

Procentrechnung, n. száza
lékszámítás.

Procentsatz, h. százalék, 
száztóli; (a  vasúti üzlet
szabályzatban } százalék-
tétel.

Procentual, szá,zalékos.
Procentuaiprovision, n. szá

zaléki díj.
Procentuaistempel, h. száza

lékos bélyeg.
Pi ocentualtilgung, n. száza

lékos törlesztés,
Procentweise, százalék sze

rint, száztóUban ; die Pro
vision wjrd procentweise 
berechnet, a díj száztóli- 
ban számíttatik.

Process, h. l. Prozess.
Pro copip, a másolat hiteléül.
Procura, n. ezégvezetés ; per 

Procura , ezégvezetőként; 
Jemandem Procura er- 
theilen , valakit ezégveze
téssel megbízni; ich zeich
ne per Procura, ezégveze
tőként jegyzem.

Procuraberechtigung , n. 
ezégvezetési jogosítvány.

Procuraführer, h. ezégvezető.
Procuraindossament, k.meg- 

hatalmazási hátirat.
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Procurant, Procuraträger, 
Procurist, h. ezégvezető.

Procurationsgescháft , k. 
ügylet megbizásból.

Procuraträgerin, n. (n ő i) 
ezégvezető.

Producent, h. termelő.
Produciren, 1) termelni, ké

szíteni, gyártani; 2) elő
mutatni.

Product, k. 1) termény; die 
Producte der Industrie, 
ipartermékek , gyártmá
nyok ; chemische ÍProduc- 
te, vegyi készítmények ; 
inländische Producte, ho
ni termények; ausländi
sche Producte, külföldi 
termények; 2) szorzat; 3) 
(a. m. Ergebniss) ered
mény.

Productenausstellung, n. 
terménykiállítás.

Productenbank, n. termény- 
bank.

Productencreditbank, n. ter
ményhitelbank.

Productengeschäft, k. ter
ményüzlet.

Productenhandel, h. ter
ménykereskedés.

Productenhändler, h. ter
ménykeres kedő.

Productenmakler, h. ter
ményalkusz.

Productenpreis, h. termény
ár.

Productenverschleiss, h, ter- 
ményárusitás.

Production, n. termelés; 
Production auf Vorrath, 
készletre termelés; gewerb
liche Production, iparter-
m, elés.

Productionsgenossenschaft,
n. termelési szövetkezet.

Productionscapital, k. ter
melési tőke.

Productionseredit, h. terme
lési hitel.

Productionsfactor, h. terme
lési tényező.

Productionsfähig, termőké
pes, termelő.

Productionsgenossenschaft, 
n. termelő szövetkezet.

Productionskosten, termelési 
költség.
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Prodnctionskrise Projectant Protesterkebung

Prodnctionskrise, n, terme
lési válság.

Productionspreis, li. terme
lési ár.

Productioiisteuer, n. terme
lési adó.

Productionszweig, h. terme
lési ág.

Productiv, 1) termő; 2) ter
melő ; 3) termékeny (fö ld ).

Productivassociation, n. ter
melő társaság.

Productivität, n. termékenif- 
ség.

Productivkapital, k. terme
lő tőke.

Profession, n. 1) szabad fog 
lalkozás ; 2) mesterség, kéz
művesség.

Professionist, h. mesterem
ber, kézműves, kis iparos.

Professionistenrechnung, n. 
kézműves számla.

Profit, h. nyei'eség, haszon; 
er hat seinen Profit ge
macht, kivette a nyeresé
gét. volt nyeresége.

Profitabel, nyereséges.
Profitiren, nyerni, hasznot 

húzni (  valami bői).
Proforma, szinleg.
Proforma Eechnung,n. szin- 

lett számla, álszámla.
Proforma Wechsel, h. köl

tött váltó, pinczeváltó.
Programm, k. (bizt.) alap

rajz, tervrajz.
Progression, n. aránysor.
Progressiv , haladó; halad

va; progressive Methode, 
progressiv mód (kamatok 
kiszámításánál) ; progres
sive Taxe, fokozatos ille
ték ; progressive Steuer, 
progressiv adó , fokozatos 
adó.

Prohibiren, tiltani, eltiltani.
Prohibition, n. gátlás, gátló 

intézkedés, betiltás.
Prohibitiv Maassregel, n. 

gátló intézkedés.
Prohibitivsystem , k. tiltó 

rendszer , gátló rendszer; 
védvámrendszer.

Prohibitivtarif, h. védvám- 
dijszabás.

Prohibitivzoll, h. védvám.
Project, k. tervezet, javaslat.

Projectant, h. terveié, terv
készítő.

Projectmacher, 7/,.íe?’r7t:oyöcs, 
tervkoholó.

Projectmacherei, n. tervko- 
vácsolás.

Projectiren, tervelni, ter
vezni.

Projectsplan, h. tervrajz.
Proletár, h. proletár.
Prolibito, tetszés szerint.
Prolongation, n. (v . ) meg

hosszabbítás, megújítás.
Prolongationsgeschäft , k. 

hoszzabbitó ügylet.
Prolongiren, 1) meghosszab

bítani (kül. vá ltó t); 2) ha
lasztani.

Prolongirter "Wechsel, meg
hosszabbított váltó (hosz- 
szabbított lejáratú váltó).

Promemoria 1) (kv .) emlé
keztető, napló ; 2) emlék
irat.

Proruesse, n. ígérvény (ban
kár által kiállított jegy, 
melyben ígéri, hogy bizo
nyos számra esŐ sorsjáték- 
nyereséget a vevőnek kifi
zet).

Promessengeschäft, k. igér- 
vényügylet.

Promessenloos, k. ígérvény.
Promessenspiel, k. igérvény- 

játék.
Prompt, gyors, pontos; azon

nal ; prompter Zahler, 
pontos fizető, kész fizető ; 
sehr prompt in Erfüllung 
von Verbindlichkeiten, 
a kötelezettségek teljI sitésé- 
ben igen pontos; in Hoff
nung einer prompten Ant
wort, gyoi's válasz remé
nyében; der prompte Ver
kauf ist der beste, az azon
nali eladás a legjobb, leg
jobb, ha azonnal eladatik.

Propeller, h. csavar gőzös.
Properhandel, h. sajátlagos 

kereskedés.
Proponiren, ajánlani, aján

latba hozni, javasolni; die 
mir proponirte Betheili
gung an einem gemein
schaftlichen Unterneh
men werde ich noch in 
weitere Ueberlegung zie-
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hen, a nekem ajánlott rész
vételt valamely közös vál
lalatban még bővebben meg 
fogom fontohii v. még bő
vebb meggondolás tárgyává 
teszem.

Proportion, n. arány.
Proportional, proportionell, 

aránylag OS; aránylag.
Proportionaltheii, h. arány

lag os rész.
Proportionaltheilung, 7i. ará

nyos felosztás.
Proportion irt, arányítva, 

aránylagos; aránylag.
Pro rata, részre; Prorata 

Verpflichtung, részre köte
lezettség , részbeli kötele
zettség.

Prorataobligation, Prorata 
Verbindlichkeit, n. rész- 
kötelezettség.

Proratisirung, n. részletelés.
Prospect, h. tervezet.
Protection, n. védelmezés, 

oltalmazás, gyámolítás.
i Protectionist, h. védvámos.
Protectionssystem, k. oltal

mazó rendszer, védvám
rendszer.

Pro tempore, ez idő szerint, 
jelenleg.

Protest, h. óvás; kid. váltó
óvás ; Protest Mangels 
Annahme, Protest wegen 
Nichtannahme, óvás elfo
gadás hiányában; Protest 
Mangels Zahlung, Protest 
wegen Nichtzahlung, óvás 
fizetés hiányában ; Protest 
in den V h n d , távolléti 
óvás; Protest erheben, 
Protest leviren, óvást ten
ni, óvatolni; ohne Protest 
zurück, óvás nélkül vissza.

Protestat, h. óvatos, óvatolt.
Protestation, n. óvatolás.
Protestaufnahme, n. (v .) 

óvás felvétele, óvatolás.
Protesterheber, h. (v . ) óvást 

tevő, óvatoló.
Protesterhebung, 7i. (v .)

óvás, óvástétel, óvatolás; 
die Protesterhebung er
folgt durch einen Notar, 
az óvatolás közjegyző által 
történik; Tag der Protest
erhebung, óvástétel 7iapja.



Protestgebühr Protocollirnngsgebühr Pafferfeder

rrotestgebühr, n . í v . )  óvás 
d í j ,  ó v a to lá s i d í j .

Protestiren, óv á s t t e n n i  ;  t i l 
ta k o z n i ;  einen Wechsel 
protestiren lassen, v á lt ó t  
ó v a to ln i .

Protestirter Wechsel, ( v . )  
ó v a to l t  v á lt ó .

Protestirung, n . { v . )  ó v a to -  
lá s .

Protestkosten, óv á sk ö ltség .
Protestlevirung, n . ( v . )  óva - 

t o lá s ; Protestlevirung
■ Mangels Annahme, ó v a to -  

lá s  e lfo g a d á s  h iá n y a  7n ia tt.
Ih’otestregister, h. (v .) óvás

jegyzék.
Protestspesen, ó v á s i k ö lt

ség.
Ih’otesturkunde, n . ó v a to 

lá s i oh i r a t ;  óvás.
Protestvorschuss, h. óvato

lási előleg.
Protestwerber, h . óvá stevő  l.  

Prot esterheb er.
Protocoll, k. je g y z ő k ö n y v  ;  

ein Protocoll aufnehmen, 
je g y z ő k ö n y v e t  f e l v e n n i ;  
zu Protocoll nehmen, 
je g y z ő k ö n y v b e  v e n n i  ;  zu 
Protocoll geben, j e g y z ő 
k ö n y vb e  ik ta t n i  ;  je g y z ő 
k ö n y v b e  te n n i ,  je g y z ő 
k ön y vb e  v é t e t n i ; in das 
Protocoll eintragen, jcp]/- 
ző k ön y v h e  b e je g y e z n i ; das 
Protocoll je g y z ő 
k ö n y v e t f e lo lv a s n i .

I h’ütocollamt, k. iktató Mva- 
tal.

I h’otocollarisch. jegyzőköny
vi ; jegyzőkönyvileg ; pro- 
tocollarische Anmeldung, 
(h r.) börzei óvás.

Protocollaufnahme, n . j e g y 
z ő k ö n y v  fe lv é te le , je g y z ő -  
k ö n y v i  fe lv é t e l .

I’rotocollauszug, h . je g y z ő 
k ö n y v i  k iv o n a t.

rrotocollführer, h . je g y z ő -  
k ön y vve ze tő .

V vo to (ío\\\ re ri, je g y z ő k ö n y v b e  
ik ta t n i ,  b e je g y e z n i , b e ik 
ta tn i ; protocollirte Firma, 
b e je g y z e tt czég .

I’rotocollirt, b e je g y z e tt .
l ’ rotocollirung, 7t. j e g y z ő 

k ö n y v b e  ik ta tá s .

Protocollirungsgebühr, n . 
beiktatási d íj.

Protocollist, h. iktató.
Provence!’ O e l, yrovencei 

olaj.
Provenienz , n. származás, 

eredet.
Provenienzien, termények 

(különösen egy ország kivi
teli czikkei).

Pro venne, 71. jövedelem.
Proviant, k. élelmiszer, ele- 

ség; utiélelem.
Provianthandel, h. kereske

dés élelm i czikkekkel.
Proviantwesen, k. élelmezési 

ügy.
Proviantschifí, k. e le ség h a jó .
Provision, n. 1) díj (pl. al- 

kuszdij, váltódij); fúr P ro
vision und Gutsagung, díj 
és jótállás fejében; für P ro
vision und Gefalír der 
Zahlung, díj- ésfizetéskocz- 
kázat fejében ; gegen eine 
massige Provision machen 
wir prompte Bimessen, 
mérsékelt díj mellett kész 
küldcényeket adimk; 2)
(b izt.) jutalék ; S) ellátás.

Provision sfrei, díjmentes ; 
díjmentes e7i.

Provisionsnote, n.díjszámla; 
(b izt.) jutalékszá7)ila.

Provisionsreisender, h. d íja s  
u ta z ó .

Provisionsreverse, n. d íj
tartalék.

Provisorisch , 
id e ig len e se 7 i.

Proxeneta, h . a lkusz.
Prozent, etc., l. Procent, 

stb .
Prozess, h . p e r ; einen Pro

zess gegen Jemanden an
strengen od. einleiten, 
p e r t  in d í t a n i  v a la k i  e l le n  ; 
einen Prozess fallen las
sen od. aufgeben, p e r t  
m e g s z ü n te tn i ; einen P ro
zess gegen Jemanden an
hängig machen, p e i  he 
f o g n i  v a la k i t ; einen Pro
zess führen, p e r t  f o l y t a t 
n i ,  p e i i e k e d n i ; einen Pro
zess abführen, p e r t  b e fe 
j e z n i ,  p e r t  k e re sz tü l v i n n i ;  
es kommt zum Prozesse,
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p e r r e  ke7 'ü l a  d o log , p e r re  
ké l a d o lo g .

Prozessacten, p e r ir a to k .
Prozesserneuerung, n. pe7'- 

ú ji tá s .
Prozessführer, li. fe lp e re s .
Prozessführung, v. törvény- 

kézé-, perlekedés, per foly
tatása.

Prozessgang, l i .  p e r fo ly a m .
Prozessiren, p e r le k e d n i,p e r t  

f o ly ta t n i .
Prozesskosten, p e rk ö lts é g .
Prozessordnung, n . p e r r e n d 

ta r tá s .
Prozess-sache, n . p e re s ü g y .
Prozess-süchtig, p e iie k e d ő .
Prüfen, v iz s g á ln i,  ín eg v izs - 

g á ln i .
Prüfung, n . v iz s g á la t ,  7tieg- 

v iz s g á lá s ; die Prüfung 
einer Kechnung vorneh
men, sz á m lá t v . szám adást 
m e g v iz s g á ln i,  s z á m lá t v izs 
g á la t  a lá  v e t n i ; nach er
folgter Prüfung, v iz s g á la t  
u t á n ;  commerzielle Prü
fung, k e re sk e d e lm i v iz s g a ; 
sich zur Prüfung melden, 
v izs gá  la t r a  je le n tk  e z n i.

Prügelholz, k. d o ro n g fa .
Prunelle, n . lószem  s z ilv a .
Publication, n . k ih i7 ’detés, 

k özzété te l.
Publiciren, kihi7'detni, köz

zétenni.
Publicitat, n . 7 iy ili ánosság.
Publicum, k . közönség .
Púd, púd, orosz sídymérték, 

bei'kovecz tizedrésze — 
1&38 kg.

Pudel, n. p u d l i ,  á ru a s z ta l.
Pudelkrämer, h. hátas kal- 

7nár.
Pudelmütze, n . kucsma.
Puder, h . h a jp o r  ; mit Pu

der bestreuen, h a jp o ro z n i.
Puderzucker, h. p o i 'c z u k o r .
Puff, h. Auf Puff kaufen, h i 

te lb e  v á s á ro ln i,  h ite lb e n  
v e n n i  ; auf Pufí spielen, 
p u f f r a  já ts z a n i,  p o ty á r a  
já ts z a 7 ii.

Puffer, h. 1) ( v u . )  ü tk öző , 
lö k é s liá i 'itó  ;  2) zsebp isz-
to ly .

Pufferfeder, n . lö k é s h á r ító  
ru g ó ,  ü tk ö z ő  ru g ó .
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Pulsometer, h. ütérmérö.
Pult, k. polcz.
Pulver, k. por ; kül. lőpor, 

puskapor.
Pulverflasche, n. läporpa^ 

laczk.
Pulverhorn , k. lőporszaru, 

lőportartó.
Pulverscbwamm, h. tapló.
Pumpe, 7?,. szivattyú.
Pumpernickel, k. fekete rozs

kenyér, derczekenyér.
Puncirung, etc. l. Punzirung, 

stb.
Puncta deutri, (bíróságnál) 

kérdő pontok.
Punctiriing, n. pontozás, fö l

jegyzés.
Punkt, h. p on t; von Punkt 

zu Punkt, Punkt für 
Punkt, pontról pontra, pon
tonként, tételenként; die 
Punkte eines Contracts, 
szerződés tételei ; dieser 
Artikel steht auf dem 
Punkte, eine sehr schöne 
Rolle zu spielen, ez a czikk 
azon a ponton van, hogy 
jelentékeny szerepet já t
szók, ez a czikk nem sokára 
jelentéken y szerepet fog já t
szani.

Punktation, n. 1) számadás 
össze!lasonlitCLsa ; á) ponto
zót ; Punktation eines 
Vertrages, szerződési pon
tozótok.

Punktiren, (kv .) pipálni, 
pontozni, megjegyezni (két 
könyv egyes adatainak ösz- 
szehasonlitáséit ponttal v. 
más jegy gyei je lö ln i).

Pünktlich, pontos ; pünktli
che Ausführung eines Auf
trags, megbizás pontos tel
jesítése : er ist ein pünkt
licher Zahler, pontos fize
tő ; ich werde Ihren Auf
trag auf das Pünktlichste 
besorgen, megbizását a 
legpontosabban fogom tel
jesíteni.

Pünktlichkeit, n. pontosság : 
zählen Sie auf meine 
Pünktlichkeit, számoljon 
pontosságomra.

Punsch, h. puncs, csája.
Punze, n. \)fénijelző (vésett

Pulsom eter

bélyeg aczélból) ; ft) féni-

Punziren, fémjelezni.
Punzirung, n. fémjelzés.
Punzirungsamt, k. fémjelző 

hivatal.
Punzirungsbeglaubigung, n. 

fémhitelesítés.
Punzirungsgebühr, n. fém

hitelesítési illeték.
Pupillarisch, Pupillarmäs- 

sig, árvaszerüen, árva,tör
vény szerint; die Kapita
lien müssen durch Hypo
thekar-Einverleibung pu- 
pillarmässig sichergestellt 
sein, a tőkéket jelzalogi be- 
keblezéssel ár vaszerüen kell 
biztosítani.

Pupillarsicherheit, n. árva
törvény szerinti biztosíték 
(háromszoros biztosíték).

Puppe, n. báb.
Puppenkleider, bábruhák.
Puppenwagen, h. bábukocsi.
Pur, tiszta ; merő, föltétlen ; 

A. hat mich im puren 
Golde bezahlt, A. csupa 
aranyban fizetett nekem; 
A. csupa aranyban fizetett 
ki engem; er hat den 
Wechsel pur acceptirt, ő 
a váltót feltétlenül (kikötés 
nélkül) fogadta e l ; das ist 
pure Unmöglichkeit, az 
merő lehetetlenség.

Purée, purée (mesterségesen 
készült sárga szerves festő
anyag ).

Purgationseid, h. tisztító- 
eskü.

Purgiren, tisztítani.
Purgirt, megtisztított; pur- 

girte Seide, kifőzött selyem 
(kifözés által tisztított se
lyem).

Purpur, h. bíbor.
Putzbürste, n. tisztító kefe.
Putzfeder, n. disztoll.
Putzgeschäft , k. divatárú- 

üzlet.
Putzhändlerin, n. divat- 

árasnö.
Putzlappe, n. tisztító rongy.
Putzpulver, k. tisztító por.
Putzstein, h. tisztító kő, sur- 

ló kő. [áru.
Putzwaare, n. diszáru,pipere-

Pnuziren
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Pyrethrum, k. bertramgyÖ- 
kér.

Pyrometer , Pyroskop , h. 
hévhőmérÖ.

Pyrop, h. pyrop (gránát).

Qualität

Q
Q =  quadrat, négyzet.
Qkm =  Quadratkilometer, 

négyszög kilométer.
Qr, Qtr =  Quarter, quarter 

(ángol ür mérték ).
Qt == Quart, quart (gabona

mérték ).
Qu =  Quent, Quentchen, ne

hezék, a lat negyedrésze.
Quader , Quaderstein , h. 

négyszögkő, koczkakő (ép í
tő vagy műkő).

Quadrant, h. negyedlő, quad- 
ráns.

Quadrat, k. négyszög, négy<̂  
zet.

Quadratfuss, h. négyszögláb.
Quadratmeter, h. négyszög

méter, négyzetméter.
Quadrillirt, koczkás; koczká- 

san.
Quai, k. rakpart; Quai mit 

Rampe, feljárós rakpart.
Quaiage, n. rakpartdíj.
Quaigebühr, n. kikötődíj, 

révdij, karópénz.
Qualification, n. 1) minősí

tés ; minősít vény ; 2) kép
zettség, ügyesség.

Qualiíiciren , minősíteni; 
qualificirter Accept, (v .) 
minősített elfogadás.

Qualificationsausweis, h. mi- 
nősítvényi kimutatás.

Qualificationstabelle, n. mi
nősítési táblázat.

Qualität, n. minőség; je nach 
Qualität, minőség szerint; 
geringe Qualität, csekély 
minőségű; W ein erster 
Qualität, első minőségű 
bor ; Waare dritter Qua
lität, harmadrendű áru ; 
die Ernte ist nach Quali
tät und besonders nach 
Quantität gut gewesen, az 
aratás ininőségileg s külö
nösen mennyiségileg jó l 
ütött k i ; usancemässige



Q ualitativ Quartal Quittung

Quali ät, szokványos minő
ség, usance szerű 7?iinőség 
(  gahnáknál).

Qualitativ, minőségi; minő
ségileg.

Qualitätsbestimmung,«, mi
nőség megállayitása.

Qualitatsclasse, n. (adó), 
minőségi osztály.

Qualitätsdifferenz, n. minő
ségi különbözet.

Qualitätsgewiclit, k. minő
ségi súly ( egy hectoliter 
gabona súlya).

Qualitätsmuster, k. minőségi 
mustra, minőségmiitató.

Quantität, n. menjiyiség ; in 
beliebiger Quantität, tet
szés szerinti mennyiség
ben ; auf die Quantität 
sehe ich weniger, als auf 
die Qualität, a mennyiség
re nem fektetek oly súlyt, 
mint a minőségre.

Quantitativ, inennyiségi; 
mennyiségileg.

Quantitätscolonne, n. (kv .) 
'mennyiségrovat.

Quantum, k. mennyiség, ösz- 
szeg.

Quarantaine, n. veszteglő, 
veszteglő hivatal, veszteg
zár ; der Quai antaine un
terworfen sein, vesztegzár 
alatt lenni.

Quarantaincertificat, k. vesz- 
tegzári bizonyítvány ; die 
Ballen müssen mit einem 
Quarantaincertificat ver
sehen sein, a csomagok
nak veszteg zári bizonyít
ványnyal kell ellátva len- 
niök.

Quarantängebühren, Qua- 
rantainkosten, veszteg zári 
költségek.

Quarantänestation, n. vesz
teglő állomás.

Quark, h. túró, savó.
Quarkkäse, h. túr ósajt.
Quart, k. negyed; 1) gabona- 

inérték; Angliában — V136 
liter, Genf ben — 4’934 l.. 
Egyesült államokban =  
l ' lO l  l . ; 2) folyadékmér
ték : Angliában == Vé Gal
lon == 2‘136 L, Poroszor
szágban =  r i4 5  l., Mar-

seilleben — 0'265 l . ; 3) 
( nyomd.) negyedrét.

Quartal, k. év7iegyed.
Quartalabrechnung, n. ne

gyedéves leszámolás.
Quartalausweis, h. évnegye- 

des kirnutatás.
Quartaliter, Quartalweise, 

évnegyedenként , negyed
évenként.

Quaitant, Quartband, h. né
gy edr étkötet.

Quartbriefpapier, k. negyed- 
rét levélpapír.

Quärtchen, k. kisakó (folya
dékmérték).

Quarter 1) ángol gabonamér
ték =  8 bushel == 290’78 
l. : 2) ángol szövetmérték 
=  /̂4 yard == 0‘228 m.

Quartform, negyedrétű.
Quartformat, k. (nyomd.) 

negyedrét.
Quartier, k. szállás, lakás.
Quartiergeber, h, szállásadó.
Quartiergeld, k. 1) lakbér, 

szállásbér; 2) lakbér-ille
ték.

Quartier Silber, k.kémlő ezüst.
Quärtlein, kis akó (folyadék- 

méj’ték).
Qunrz, h. kvarcz, kovakő.
Quassiaholz, Quassienholz, 

k. quassiafa, keserfa.
Quassienholzrinde, n. keser- 

fakéreg.
Quaste, n. bojt, rojt.
Quästioniren, tudakozódni.
Quástionsschreiben, k. kéi’- 

dő irat.
Quatembergeld, k. évnegyed- 

pénz.
Queckenwurzel, n. taraczk- 

gyökér.
Quecksilber, k. kéneső, h i

gany.
Quecksilberpräparate, kén

eső készítmények, higany- 
készítmények.

Quecksilbersalbe, n. higany- 
kenőcs, tetüzsír.

Quecksilberthermometer, h. 
higanyhőmérő.

Quelle, n. 1) (a. m. Bezugs
ort), beszerzési hely ; aus 
welcher Quelle beziehen 
Sie Iliren Kaffee ? honnan 
kapja Ön kávéját ? 2) kut-
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fő, forrás; ich habe es aus 
guter Quelle, biztos kútfő
ből v. fom'ásból tudom.

Quendel, h. vadcsombor, dé- 
mutka.

Quentchen, k. nehezék.
Querbaud, h. keresztkötés; 

unter Querband senden, 
keresztkötés alatt küldeni.

Quercitronrinde, n. tölgyes 
czitromhéj.

Quersattel, h. harántnyereg, 
asszonynyereg.

Queue, n. dákó, billardbot.
Quiescent, h. nyugalmazott.
Quiescentengehalt, h. nyu

galomdíj.
Quiesciren, nyugalomba lép

ni ; nyugalomba helyezni.
Quillajarinde, n. quillaja

kér eg.
Quilling, bobbinetcsipke min

ta nélkül.
Quincailleriewaare, n. rövid- 

ái’u, nürnbergi áru.
Quint, (hajósmérték) ^ 0 '1 5  

meter.
Quintal, kereskedelmi mér

ték, Francziaoi'szágban s 
Olaszországban =  100 kg., 
Spanyolországban == 46 kg.

Quintessenz, n. legfinomabb 
volta,java (  valaminek) , lel
ke ( valaminek); veleje ( va
laminek).

Quitt, tisztában létei; wir 
sind jetzt gegen einander 
quitt, most már tisztában 
vagyunk egymással.

Quitte, n. birs.
Quittenkäse, n. birssajt.
Quittenmarmelade, n. birs- 

marmelád, birsíz.
Quittensaft, n. birslé.
Quittenwein, h. birsbor ( birs- 

léből készült erjedt ita l).
Quittiren, nyugtázni, nyug

tatni , nyugtatványozni , 
nyugtát a d n i; worüber 
ich hiermit quittire, a mit 
ezennel nyugtázok.

Quittirt, nyugtatott; eine 
quittirte Rechnung, nyug
tázott számla; dankend 
quittirt, (számla aláirás
nál), köszönettel fölvettem.

Quittirung, n. nyugtázás.
Quittung, n. nyugtató, nyug-



Qnittungsbogen R abattiren Ram penfördernng

tatvány, nyugta; eine 
Quittung a>nssie\len,nyug
tázni, nyugtát adni; gegen 
Quittung, nyugta mellett.

Qnittungsbogen,^. nyugtaív.
Quittungssteuer, n. nyugta

adó.
Quittungsstempel,Ti. nyugta- 

hely eg.
Quodlibet, k. egyveleg.
Quota, l. Quote.
Quotation, hányadolás.
Quote, n. hányad, hányad

rész.
Quotientbucb, k. hányad

könyv.
Quotientirung, Quotirung,

n. (h izt.) hányadolás.
Quotitätssteuer, n. hányad- 

adó.

B> 1) == Ke(?u, megkaptam, 
megérkezett; 2) =  Eepon- 
du, válasz Írva; 3) == Kech- 
nung, számla, számadás.

Ilab, Rtt. =  Eabatt, áren
gedmény, rabatt.

Ebi =  Eubel, rubel.
Emk =  Eeiclismark, biro

dalmi márka.
Ee, Eim, Em == Eimesse, 

küld vény.
E. M. S. == Eoyal Mail Stea

mer, királyi posta gőzös.
EO =  eröffnet einzuliändi- 

gen (távirat), nyitva kéz
besítendő.

Ep (réponse payée), =  Ant
wort bezahlt, (távirat) vá
lasz fizetve.

E. E. =  Eetourrechnung, 
(  rt.m.Eückrechnung) vissz- 
számla.

Ethlr — Eeichsthaler, biro
dalmi tallér.

Eaa, n. vitorlafa.
Eabaissiren, leverni az árát.
Eabaissement, k. árcsökke

nés.
Eabatt, h. árengedmény, ra

batt ; leengedés ; mit Ea
batt verkaufen, árleenge
déssel eladni; mit ö̂ i'o Ea
batt, öt százalék enged
ménynyel.

Eabattiren, (rabattot) le- 
róvni.

Eabenfeder, n. liollótoll (író- 
toll).

Eacaille, n. selejtes áru.
Ead, k. kerék.
Eadbüchse, n. kerékserpe

nyő, agypersely.
Eadehacke, Eadehaue, n. ir 

tó kapa.
Eadfelge, n. keréktalp.
Eadiciren, gyökerezni.
Eadicirtes Eecht, k. gyökere

zett iparjog (mely az örö
kösökre és utódokra is át
ment, pl. régi szeszfözési 
jo ll ^9y birtokon).

Eadiren, kivakarni, ( gummi- 
val) k itö rö ln i; in den 
Handelsbüchern darf 
nichts radirt werden, a 
kereskedelmi könyvekben 
vakarásnak történni nem 
szabad.

Eadirgummi, k. törlő gummi.
Eadirmesser, k. vakaró kés.
Eadirnadel, n. karczoló tű, 

karcztü.
Eadirpapir, k. törlő papiros 

(rajzoláshoz való törlők ösz- 
szegöngyölitett itatós papi
rosból).

Eadirpulver, k. törlő por 
(porrá tört Sand irakgyan- 
ta).

Eadkranz, k. kerékkoszorú.
Eadkranzeisen, k. keréktalp- 

vas.
Eadreif, h. kerékabroncs.
Eadreifeisen, k. ( kerék)  ab

roncsvas.
Eadschiene, n. keréksín, ke- 

réktalpvas.
Eadschuh, h. alabor.
Eadschuhsohle, n. kerékkötő 

talp, alabortalp.
Eadspeiche, n. küllő, kerék- 

küllő.
Eaffinade, n. l) finomított 

czukor ; finomítás.
Eaffinement, k. ravaszság, 

kiszámítás.
Eaffinerie, n. 1) finomítás; 

czukorfinomítás; 2) vasfi
nomító ; 3) fogás, csel.

Eafíineur, h. czukor finomító.
Eaffiniren, finom ítani; der 

Zucker ist sehr schön raf-
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finirt, a czukor igen szé
pen van finomítva.

Eaffinirt, ravasz, kitanult 
ravasz; ravasziil; er hat 
einen raffiniiten Plan an
gelegt. ravaszul kigondolt 
tervet csinált; ein raffinir- 
terKopf, ravasz ész.

Eaggion, h. czég.
Eahm, h. tejfel, Ujszin.
Eahmen, h. keret, ráma ; 

das passt nicht in den 
Eahmen seiner Thätig- 
keit, ez nem illik  v. nem 
esik működése keretébe; in 
Eahmen einfassen, keretbe 
foglalni.

Eaigras, k. perje ; engli
sches Eaigras, angol fű 
mag ; französisches Éai- 
gras, framczia perje ; ita
lienisches Eaigras, olasz 
útféli vadócz.

Eaik, gabonamérték Kalkut
tában =  1'058 kg.

Eailway, n. vasút.
Eainfarn, h. varadics, gilisz- 

tafü.
Eaisonable, észszerű.
Eaisonnement, k. Ítélet, okos

kodás.
Eaisonneur, h. okoskodó ; fe 

leselő.
Eaisonniren, okoskodni; fe

leselni.
Eaiten, (b .j számba venni.
Eaiter, h. rosta l. Eeiter.
Eajolpflug, h. forgató eke.
Eak, k. ruhafogas; edény- 

tartó.
Eak, h. arak ( Keletindiáb m 

mindé’féle égetett szeszes 
ital neve ; Európában kü- 
lónösen az arakrum).

Eakete, Eakette, n. röppen- 
tyü.  ̂ ^

Eaky, 7'aky ( szilvából készült 
pálinka).

Eamé, Eamié, h. raméken- 
der, csalánkender.

Eampe, n. 1) sikló, hegypá
lya; (vu.) rakodó; of
fene Eampe, nyílt rakodó, 
fedetlen rakodó ; transpor
table Eampe, hordozható 
rakodó; 3) (ha j.) feljáró.

Eampenförderung, n. (b .) 
szállítás siklón.



Bampo, Mdsö sérülés ( áruk' 
náí).

Bamponirt, rongált; ram- 
ponirte Stoffe, (rossz cso
magolás vagy továbbítás 
alkalmával)  rongált kel
mék ; ich habe eine Partie 
ramponirte Zigarren, die 
ich nach dem Gewichte 
verkaufe, van egy csomó 
rongált szivarom, melyeket 
font számra árulok.

Bamsch, k. selejtes áru.
Band, h. szél, karima, szegély; 

anf den Band bemerken, 
szélére jegyezni; am Bande 
befindliche Bemerkung, 
oldaljegyzet; dies hat ihn 
an den Band des Buins 
gebracht, ez a bukás szélé
re vitte ; mit breiten, far
bigen Bändern, széles, szí
nes karimákkal ; mit Et
was zu Bande sein od. 
kommen, végét érni vala
minek, elvégezni valamit, 
bevégezni va lam it; ausser 
Band und Band sein od. 
kommen, sodrából kijönni; 
das versteht sich am Ban
de, az magától értetik ; zu 
Bande bringen, dűlőre 
vinni.

Bandbemerkung, n. oldal
jegyzet.

Banddueaten, reczés arany 
(körül nem nyirbált 
arany ) .  [zet.

Bandeinfassung, n. szegély-
Bändeln, reczézni ( ércz- 

pénzt).
Iländelung, n. czifrázat 

(pénz széllapján).
Kandfláehe, n. széllap (pén

zen).
Bandschrift , n. szélirat 

(pénzen). '
Kauft, h, szél, szegély ; Tü

cher mit breiten Bänften, 
széles szegélyű kendők.

Kang, h. rang ; méltóság ; 
cin Haus ersten Banges, 
első rangú ház ; Papiere 
ersten Banges, első rendű 
papírok; Unterschriften 
zweiten Banges , másod
rendű papirok.

Kangement, k. rendezés.

Rampo

Bangiren, rendezni ; er lebt 
in ran girt en Verhältnis
sen, rendezett viszonyok 
között él ; nach Classen 
rangiren, osztályozni, osz
tályba sorozni; sich ran
giren, rendezkedni, rendbe 
hozni magát.

Bangirmaschine, n. (vu .) 
rendező mozdony.

Bangordnung, n. rangsoro
zat.

Bangschiffahrt, l. Beurthe.
Bankig, (h a j,) nagyon köny- 

nyen terhelt.
Banzen. h. batyu, bőr táska, 

szüttyő.
Banzig, avas ; das Oel hat 

einen ranzigen Ge
schmack, az olaj avas.

Banzion, n. váltság, váltság
díj.

Banzionirung, n. kiváltás ; 
váltságdíj.

Bapé, h. derczeburnót.
Bapier, Bappier, k. vivótőr.
Bappen, h. rappen (svájczi 

fillér, egy frank századré
sze).

Bapper, keletindiai háncsból 
vagy gyapotból készült áru
zsák.

Bapportiren, (kv .) átvezetni 
(könyvbe).

Baps, h. repczemag.
Bapsöl, k. repczeolaj.
Bar, ritka.
Barität, n. ritkaság; megte

kintésre méltó dolog.
Basch, gyors; gyoi'san; Oel 

findet raschen Absatz, az 
olajnak gyors kelete van ; 
sich rasch entschliessen, 
gyorsan elhatározni ma
gát.

Basch, h. rass (különösen 
szoknyákra használt közön
séges kelme).

Basiere, belga gabonamér
ték, rendesen 100 liter.

Basirmesser, k. borotva.
Basirmesserstreicher, h. bo

rotvafenő szíj.
Baspel, n. ráspoly, reszelő.
Bastock, k. rastock (hajfestő 

szer).
Bastral, k. vonalzó (sárga

rézből).

R angiren
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Bastriranstalt, n. könyvvo
nalzó intézet.

Bastriren, vonatozni.
Bastrirtes Papier, vonalzóit 

papir.
Bastrirung, w. (kér. könyvek

nél) vonalozás.
Basur, n. vakarás, kivakart 

hely; die Schrift ist voller 
Basuren, az irat tele van 
vakarással.

Batafia, ratafia (finom pálin
ka féle, fris  gyümölcs- és 
bogyónedvvel, czukorral és 
fűszerekkel keverve, kül. 
meggypálinka).

Bate, n. részlet , részletfize
tés ; in Baten bezahlen, 
részletekben lefizetni; in 
halbjährigen Baten mit 
40/0 jährlich verzinst, fél
évi részletekben évenként á 
százalékkal kamatoztatva ; 
W . erhält auf seine Bate 
jedesmal 15 Gulden, W. 
az őt illető részletül min
dig 15 forintot kap.

Batenbrief, h. részletiv.
Bat enge schäft, k. részletügy

let ( értékpapirok, kül. sors
jegyek eladása részletek
ben).

Batenwechsel, h. váltó rész
letfizetésre (tilos).

Batenweise, részletekben ; 
ratenweise bezahlen, rész
letekben lefizetni.

Batenzahlung, n. rész-etfize- 
tés.

Bath, h. 1) tanács ; Jeman
dem mit Bath und That 
beistehen od. helfen, vala
kin fanácscsal és tettel se
gíteni ; liier muss schnell 
Bath geschaffen werden 
itt hirtelen segítségre van 
szükség; zu Bath halten, 
takarékoskodni, gazdálkod
ni ; er weiss das Seinige 
nicht zu Bath zu halten, 
nein tud gazdálkodni; 2) 
tanács, tanácsülés; 3) ta
nácsos (személy).

Bathen, tanácsolni; ihm ist 
nicht zu rathen, nem lehet 
rajta segíteni; er weiss 
sich nicht zu rathen, nem 
tud magán segíteni; wem

Rathen



Rathsam R auchw ollig R ea lisiraug

n ic h t  z u  r a t h e n  is t ,  d e m  

is t  n i c h t  z u  h e l f e n ,  ki jó  
tanácsra nem hallgat, azon 
nem segithetni.

E a t h s a m ,  tanácsos.
B a t h s s i t z u n g ,  n. tanácsülés.
E a t i f i c a t i o n ,  n. inegerösités; 

E a t i í i c a t io n  e in e s  V e r t r a 
g e s ,  szerződés megerősítése.

E a t i f i c a t i o n s c la u s e l ,  n, jóvá
hagyó záradék.

E a t i f i c i r e n ,  jóhagyni, meg
erősíteni.

E a t t e n f e l l ,  k. patkánybőr.
E a t t e n g i f t ,  k. patkányméreg.
E a t t e n s c h w a n z ,  h. lyukre

szelő.
E a t z e lh in d e r ,  E a t z e n f a n g e r ,  

h. drótos tót.
E a u b ,  h. 1) rablás; 2 ) zsák

mány.
E a u b e n ,  zsákmányolni, ra

bolni.
E á u b e r s c h i f f , k. rablóhajó, 

martalóczhajó.
E a u c h c o u p é ,  k. (vu .) « íZo - 

hányzóknak)),dohányzó sza
kasz (  kocsi szakasz).

E ä u c h e r b a n d ,  k. füstölő sza
lag.

E a u c h e r b l a t t ,  k. füstölő levél.
E a u c h e r e s s i g ,  h. füstölő eczet, 

illatos eczet.
E a u c h e r k e r z c h e n ,  k. füstölő 

kúp.
E ä u c h e r p a p i e r ,  k. füstölő 

papiros.
E á u c h e r p u lv e r , í r ./ a s íó V ö p o r .
E ä u c h e r w e r k ,  k. füstölő szer.
E a u c h f ä r b e r ,  h. festő szűcs.
E a u c h f le i s c h ,  k. füstölt hús.
E a u c h h a n d e l ,  h. szücsáru- 

kereskedés, szőrmeáru ke
reskedés.

E a u c h h ä n d le r ,  h. szücsáru- 
kereskedő.

E a u c h le d e r ,  k. barkás kordo- 
váhy.

E a u c h p a t r o n e ,  n.füstölő töl
tény ( a ynezei egerek k iir
tására ).

E a u c h t a b a 'c ,  h. dohány, p i
padohány.

E a u c h w a a r e ,  n . E a u c h w e r k ,  

k. szőrme á u, szücsáru.
E a u c h w e r k e r ,  E a u c h w e r k -  

h á n d le r ,  h. szücsáru keres
kedő.

E a u c h w o l l i g ,  bolyhos.
E a u f z a n g e l c h e n ,  k. csipesz,
E a u h ,  durva, darabos; e tw a s  

r a u h ,  durvás; r a u h e  M a r k ,  

elegyített márka ( nemne
mes fémmel vegyített arany 
s ezüst).

E a u h g e w i c h t , k. (pénzve
rés) , ötvénysúly, nyers
súly.

E a u h k a r d e ,  n. takácsmácso- 
nya.

E a u h fu t t e r ,  k. szálas takar
mány (széna, szalma stb.)

E a u h w o U e ,  n. tímár gyapjú.
E a u m ,  lí. tér; i n n e r e r  E a u m ,  

belür; l e e r e r  E a u m ,  üres 
tér; i c h  k a n n  d e m  G e d a n 
k e n  n ic h t  E a u m  g e b e n ,  
7ie7n tudok megbarátkozni 
azzal a gondolattal, hogy..; 
d e r  V e r s u c h u n g  E a u m  g e 
b e n  , a kisértésnek en
ge d7ii.

E a u m a n w e i s u n g ,  n. térutal-
vány.

E a u m e r f  o r d e r n i s s ,  k. tér
szükséglet.

B ä u m e n ,  üríteni, kiüríteni ; 
d ie  A n k ä u f e  d e r  E n g l ä n 
d e r  h a b e n  d e n  M a r k t  g e 
r ä u m t ,  az ángolok vásárlá
sai kiürítették a vásá7't; u m  
u n s e r  L a g e r  z u  r ä u n je n ,  

v e r k a u f e n  w i r  z u  s p o t t b i l 
l i g e n  P r e i s e n ,  hogy rak
tárunkat kiürítsük, ínesés 
olcsó V. potom áron adunk 
e l; P o t t a s c h e  is t  v ö l l i g  

g e r ä u m t ,  a hamuzsir egé
szen elkelt; a u s  d e m  W e g e  

r ä u m e n ,  láb alól eltenni, 
útból eltenni, elhái'itani; 
e r  h a t  d a s  F e l d  r ä u m e n  
m ü s s e n ,  kéíiytelen volt en
gedni.

BiSLumgüter,terjedelmes áruk.
E a u m i n h a l t ,  h. térfogat.
E ä u m l i c h k e i t ,  n .  helyiség.
E a u m m a n g e l , h. tér szűke, 

helyszűke.
E a u m m e t e r ,  h. köbméter.
E ä u m u n g ,  n. kiürítés; E a u -  

m u n g  e in e s  M a g a z in s ,  rak
tár kiürítése.

E a u m v e r s c h lu s s ,  h. térzár.
E a u p e n s c h e e r e ,  n. herriyász- 

olló.
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E a u s c h g e l b ,  k. araíiyglét.
E a u s c h g o ld ,  k. sárgasík.
E a u s c h s i l b e r ,  k. fehérsík.
B a u t e ,  n. 1) ru ta ; 2 ) rozetta 

gyémánt.
E a u t e n ö l ,  k. rutaolaj.
E a v e n s t u c h ,  k. orosz vitorla

vászon ( a közönséges vitor
lavászonnál finoínabb és 
könnyebb).

E a y o n ,  h. övezet ; terület.
E e a c t i o n ,  7i. (b r.) ellenhatás.
E e a c t i v i r t  , visszaállított 

(munka körébe).
E e a g e n s p a p i e r ,  k. kémlőpa- 

piros.
E e a g e n t i e n ,  kémszerek.
E e a l ,  m iZ  (spanyol pénz).
E e a lb e f u g n i s s ,  k. dologi jo 

gosítvány.
E e a lc o n t r a c t ,  h. dologi szer

ződés.
E e a l c r e d i t ,  h. dologi hitel.
E e a l g a r ,  h. realgar, vörös 

kénarzén.
E e a l g e b o t ,  k. tényleges kíná

lat ( meg nem rendelt áruk 
elküldése).

E e a lg e r e c h t s a m e ,  k. dologi 
jogositvciny.

E e a l g e w e r b e ,  k. reál ipar.
E e a l g l ä u b i g e r ,  h. dologi hite

lező.
E e a l i s a t i o n .  n. éí'tékesítés.
E e a l i s i r b a r ,  1 ) valósítható, 

létesíthető; 2 )  pénzzé te
hető; behajtható (tarto
zás).

E e a l i s i r e n ,  1 ) eladni, pénzzé 
tevni (papírpénzt érczpéíiz- 
zé változtatni) ; E i s e n -  
b a h n a c t i e n  la s s e n  s ic h  

j e z t  s c h w e r  r e a l i s i r e n ,  a 
vasúti részvényeket most 
nehéz eladni ; e s  is t  m i r  
n i c h t  g e lu n g e n  d i e  m i r  

g e s a n d t e  T r a t t e  z u  r e a l i s i 
r e n ,  nem sikerült a nekem 
küldött intézvényt pé7izzé 
teníiem ; m e in e  H o f f n u n 
g e n  s c h e in e n  s ic h  e n d 
l i c h  r e a l i s i r e n  z u  w o l le n ,  
reményeim elvégre, úgy 
látszik, valósulni fognak; 
2 ) behajtani, értékesiteiii 
(tartozást).

E e a l i s i r u n g ,  n. értékesítés, 
eladás.
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llealität, n. ingatlanvagyon, 
fekvő jószág, fekvöség.

Realitätenbesitz, h. ingatlan 
hirtok.

Realitaten-conto, h. ingatla
nok számlája.

Beállást, n. dologi teher.
Beallexicon, k. tárgyszótár, 

müszótár.
Bealmünze, n. reális pénz, 

valódi pénz ( ellentéte a 
számítási pénznek == Ideai
geid).

Realservitut, k. dologi szol
galom.

Realvermögen , k. ingatlan 
vagyon.

Realweclisel, h. valódi váltó 
( ellentéte a saját váltónak).

Realwerth, li. valódi érték 
(ellentéte a névértéknekj.

Reambulation, n. határjá
rás, helyszínelés.

Reassecuradör, h. (bizt.) v i
szont biztosító, visszbizto- 
sitó.

Reassecuranz, h. viszontbiz
tosítás, visszbiztositás.

Reassecuriren, viszont bizto
sítani, visszbiztosítani.

Rebacb, Rebes, h. nyereség, 
kül. uzsoranyereség.

Rebe, n. szőlővessző, venyige.
Rebenband, k. szőlőkötő.
Rebenmesser, k. kaczor, sző

lőmetsző kés.
Rebhuhn, k. fogoly, fogoly- 

madár.
Rebschnur , n. szőlőzsinor; 

erős zsineg.
Rebut, A:. 1) vissza utasítás 

(romlottság m iattj;^ ) visz- 
szautasitott áru.

Recepisse, 1) elismervény, 
vevény; 2) (közraktárak
nál) árujegy.

Recess, h. (b .) üzleti töke; 
pótlék ; egyesség ; marad
ványtartozás.

Rechen, h. gereblye.
Rechenpfennig, h, számolási 

bárcza ( sárgarézből).
Rechenbuch, k. számvető 

könyv.
Rechenfehler, h. számítási 

hiba, számvetést hiba.
Rechenkunst, n. számtan; 

kaufmännische Rechen

kunst, kereskedelmi szám
vitel.

Rechenschaft, n. számadás ; 
Rechenschaft geben od. 
ablegen, számolni, számot 
a d n i; zur Rechenschaft 
ziehen, számoltatni, szá- 
madásra vonni ; Rechen
schaft fordern, számon 
kérni.

Rechenschaftsbericht , h. 
(számot adó) jelentés (rész- 
vénytársaságoknál az igaz
gatóságnak a közgyűléshez 
intézeti jelentése).

Rechenschieber, h. számto
lóka.

Rechenstift, h. szcimoló cze- 
ruza.

Rechentafel, n. számvető 
tábla.

Recherche, 7i. nyomozás, kti- 
tatás; Recherchen anstel
len, kutatni.

Recherchiren, kutatni, ke
resni.

Rechnen, 1) számítani, szá
molni ; die Deutschen 
rechnen nach Mark und 
Pfennig, a németek már
kában és fillérben számíta
nak ; die Bank rechnet 
nur Provision, a bank 
csak bs'Vu diji számit; zah
len Sie mir nur das Kapi
tal, die Zinsen will ich 
gar nicht rechnen, csak a 
tőkét fizesse meg, a kama
tokat számba sem veszem ; 
eins ins Andere gerechnet, 
egyre - másra ( számítva ) ; 
% (a. m. mit in Anschlag 
bringen) számolni, számba 
venni; sorolni; mit den 
Umständen rechnen, a 
körűiményekkel számolni, 
a körülményeket számba 
venni; auf etwas rechnen, 
számot tartani v. számolni 
valamire ; ich rechne auf 
Sie, számot tartok Önre ; 
3) (a. m. schätzen), becsül
ni, tartani: wie hoch rech
nen Sie diese Waare ? 
me7inyire tartja ezt az 
árut? ; man rechnet den 
Schaden auf 10,OCX) Gul
den, a kárt tízezer forint-
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ra becsülik v. teszik; 4) 
sorolni, számlálni; an den 
Fingern rechnen , ujjain  
kiszámlálni; ich rechne 
ihn zu meinen besten 
Kunden, legjobb vevőim 
közé számlálom v. soro
lom ; 5) (a. m. dafürhal- 
ten) tartani : ich rechne 
es mir zur Ehre, megtisz
teltetésül veszem v. tartom; 
etwas für einen Gewinn 
rechnen, nyereségnek tar
tani V. venni valamit.

Rechnen , k. számítás ; das 
kaufmännische Rechnen, 
kereskedelmi számvetés.

Rechner, h. számoló.
Rechnung, n. 1) számvetés, 

számolás, számítás ; Rech
nunglegen, leszámolni, be
számolni, számadást tenni; 
nach meiner Rechnung 
bleibt mir nichts dabei 
übrig, számításom szerint 
e mellett semmi hasznom 
sem marad ; machen Sie 
sich keine Rechnung auf 
einen grossen Gewinn, ne 
számítson nagy nyereségre; 
dieser Betrag kommt nicht 
in Rechnung, ez az összeg 
számba se jő ; mit in Rech
nung bringen, beleszámí
tani, betudni ; 2) számla ; 
offene Rechnung, nyilt 
számla ; laufende Rech
nung, folyó számla; saldir- 
te Rechnung, nyugtázott 
számla; bemängelte Rech
nung, kifogásolt számla; 
Rechnung eines Schnei
ders, szabó széimla; für eige
ne Rechnung, saját szám
lára ; für meine alleini
ge Rechnung, kizárólag  ̂az 
én számlámra ; auf meine 
Rechnung und Gefahr, 
számlámra s koczkdzatom- 
ra ; dieser Artikel wird 
nicht auf Rechnung gege
ben, ezt a czikket hitelbe 
nem adják; auf Ordre und 
für Rechnung des Herrn 
N., N. úr rendeletére és 
számlájcira ; in Rechnung 
bringen od. stellen, felszá
mítani, számba venni; und
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stellen Sie in Eechniing 
laut od. ohne Bericht, 
(váltó fehérleten szokásos 
kifejezés), és tegye száma
dásba tudósitás szerint v. 
nélkü l; das geht auf Ihre 
Rechnung, ez az Ön rová
sára megy ; Saldo voriger 
Rechnung, régi számla 
egyenlege; auf Rechnung 
Ihres Guthabens, követe
lése rovására v, számlá
jára  ; Rechnung auszie- 
hen , számlát kivonn i; 
Rechnung abschliessen, 
számlát lezárni; auf halbe 
Rechnung, felében; Rech
nung auf stellen, számlát 
készíteni; 3) den Umstän
den Rechnung tragen, a 
körülményeket számba ven
ni ; wir müssen den Ver
hältnissen Rechnung tra
gen, meg kell alkudnunk a 
viszonyokkal; sich auf et
was Rechnung machen, 
számot tartami valamire, 
számolni valamire; seine 
Rechnung bei etwas fin
den , valamiben hasznot 
lá tn i, nyereségének lenni 
valamin ; ich habe meine 
Rechnung dabei nicht ge
funden, elszámitottam ma
gam ; Jemandem einen 
Strich durch die Rech
nung machen , keresztül 
já rn i valakinek az eszén ; 
valakine k tervezgetéseit
meghiúsítani; die Rech
nung ohne den W irth  ma
chen , számításaiban csa
latkozni,

Rechnungsablage , Rech
nungsablegung, n. száma
dás.

Reehnungsableger, h. szám
adó.

Rechnungsabnahme, n. meg- 
számoltatás.

Rechnungabnehmer , h. 
számvevő; számoltató.

Rechnungsabschluss, h. szá
madás lezárása; wir sind 
mit dem Rechnungsab
schlüsse beschäftigt, a 
számadás lezárásával va
gyunk elfoglalva.

Rechnungsabtheilung, n. 
(bank) számvevő osztály.

Rechnungsagnoseirung, n. 
számadás helyben hagyása.

Rechnungsamt, k. (bank) 
számvevőség, számfejtcség, 
számvevő hivatal.

Rechnungsanstand, h. szá
madásbeli nehézség, szám
adásbeli fennakadás.

Rechnungsauftrag, h. elszá
molási meghagyás.

Rechnungsausweis, h. szám
adó kimutatás.

Rechnungsauszug, h. szám
lakivonat.

Rechnungsbeamter, h. szám
tiszt, számvevő, számvevő 
tiszt.

Rechnungsbelag , Rech
nungsbeleg, h. Rechnungs
beilage, n. számlamelléklet, 
számlabizonyíték.

Rechnungsbemängelung, n. 
számla kifogásolása.

Rechnungsbetrag, h. számla- 
összeg ; számadási összeg.

Rechnungsbuch, k. számla
könyv.

Rechnungsbureau, k. könyv- 
vivőség, könyrvezetőség.

Rechnungs-Copierbuch, k. 
számlamásoló k 'nyv.

Rechnungscommission, n. 
számvizsgáló bizottság.

Rechnungscontroll, n. szám
adási ellenőrzés.

Rechnungsdeficit, k. szám
adási hiány lat.

Rechnungsdepartement, k. 
(bank) számvevő szék; 
számvevő osztály.

Rechnungsdifferenz, n. szá
mítási különbözet.

Rechnungseinheit, n. számí
tási egység.

Rechnungserledigung, n. 
számadás elintézése.

Rechnungsfehler, h. számí
tási hiba, száínvetési hiba.

Rechnungsforderung, n. 
számadási követelés, köny v- 
követelés.

Rechnungsformular,/c. szám
laminta.

Rechnungsführer, h. szám
vivő, számfejtő.

Rechnungsformulare , k.
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számlaminta, számlafehér- 
let.

Rechnungsführung, n. szám- 
vivőség, számfejtŐség.

Rechnungsgeld, k. (a. m. 
Ideaigeid), képzelt pénz,, 
számítrísi pénz.

Rechnungshof, h. számvevő 
szék.

Rechnungsjahr, k. számadási 
év.

Rechnungsleger, h. számadó.
Rechnungslegung, n. szám

adás ; zur öffentlichen 
Rechnungslegung ver
pflichtete Gesellschaft, 
nyilvános számadásra kö
telezett társaság.

Rechnungsmünze, n. Í.Rech- 
nungsgeld.

Rechnungsoperation , n. 
számmüvelet.

Rechnungspflichtig, szám
adásra kötelezett.

Rechnungsposten, h. szám
latétel ; számtétel.

Rechnungspraxis, n. szám- 
viteV gyakorlat, számviteli 
szokás.

Rechnungsprüfung, n. szám
adás megvizsgálása; pénz- 
t ár-vizsgálat.

Rechnungsrest, h. számla
maradék.

Rechnungsrevident, Rech
nungsrevisor, h. számvizs
gáló.

Rechnungsrevision, n. szám- 
vizsgálat.

Rechnungsrevisionsaus - 
Schuss, h. számvizsgáló 
bizottság.

Rechnungssachen, számvi
tel, számviteli ügy.

Rechnungsüberschuss, h. 
számadási többlet.

Rechnungsverständiger, h. 
számértő, szám-szakértő.

Rechnungswesen, k. szám
fejtŐség. számvevőség; Vor
stand ' des Rechnungswe
sens, számvevőség főnöke.

Rechnung über vorgekom
mene Fehler, hibák szám
lája.

Rechnung unter Dreien, n. 
számla három közt.

Recht, k. jog ; nach Recht
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und Billigkeit, jog és mél
tányosság szerint, jogosan 
és méltányosan;Yon Eeehts 
wegen, igazság szerint; 
icli habe ein Recht darauf, 
jogom van hozzá ; zu sei
nem Rechte gelangen, 
a jnagáélioz ju tn i, igazság
hoz ju tn i ; den W eg Rech
tens betreten, yen'e vin
n i a dolgot, törvény út
já ra  lépn i; das Recht zum 
Rückkäufe, visszavásárlá
si jog ; mit gutem Fug 
und Recht, teljes jo g g a l; 
in seinem guten Rechte 
sein, igazságának lenni ; 
öffentliches Recht, köz
jog ; peinliches Recht, 
büntető j o (1 ; zu Recht er
kennen, Recht sprechen. 
Ítéletet mondani, ítéletet 
hozni, törvényt termi ; \vo 
nichts ist, da hat der K li- 
ser sein Recht verloren, a 
hol nincs, ott ne keress ; 
Recht auf Arbeit, munka
jog ; Recht zur Firmen- 
führung, czégvezetési jog.

Recht, igazságos, jogos, mél
tó ; igazságosan, jogosan, 
méltóan; es ist recht 
und b il l ig , igazságos és 
illendő; wenn es Ihnen 
recht is t , ha úgy tet
szik ; das ist nicht die 
rechte Sorte, ez nem az 
igazi (kiváf:t) fajta; Waa- 
re recht guter Qualität, 
igen jó  minőségű áru ; zu 
rechter Zeit, kellő időben, 
jókor ; er ist an den rech
ten Mann gekommen, em
berére talált V. akadt.

Rechtfertigen, igazolni; Sie 
können versichert sein , 
dass ich alles thun werde, 
um Ihr Zutrauen zu recht- 
fertigen, biztosra veheti, 
mindent megteszek, hogy az 
Ón bizalmának megfelel- 
jek.

Rechtfertigungsschreiben, k. 
Rechtfertigungsschrift, n. 
igazoló irat.

Rechtlich*, jogos; rechtli
che Ansprüche, jogos igé
nyek.

Rechtlichkeit, n. becsületes
ség.

Rechtmässig , jogszerű , jo 
gos ; jogosan; rechtmässi
ger Anspruch, jogszerű 
igény; rechtmässiger E r
be, igazi örökös, törvény
szerinti örökös; rechtmäs
siger Grund, jogszerű ok ; 
rechtmässiger Inhaber, 
jogszerű birtokos; recht
mässige Ursache, jogszerű 
ok.

Rechtsabtretung, n. jogát
engedés.

Rechtsangelegenheit, n. jog- 
ügy, peresügy.

Rechtsanspruch , h. jo g i 
igény.

Rechtsanwalt, h. ügyvéd.
Rechtsbefugniss, k. jogosúlt- 

ság.
Rechtsbehelf, k. perorvoslat.
Rechtsbeistand, h. ügyvéd.
Rechtsbureau, k. (bank) jo g 

ügyi osztály.
Rechtschaffen , emberséges ; 

becsületesen, emberségesen.
Rechtsconsulent, h.jogtaná

csos.
Rechtserfahi'en, törvényben 

jártas.
Rechtsfähigkeit, n. jogképes- 

ség.
Rechtsfähig, pervesztes, per

vesztett; rechtsfähig wer
den, perét veszteni, per- 
vesztessé lenni.

Rechtsgemeinschaft, n. jog - 
közösség.

Rechtsgeschäft, k. jogügylet.
Rechtsgewohnheit, n. jo g 

szokás.
Rechtsgiltigkeit, n. jogér

vényesség, jogerősség.
Rechtshandel, h. per; er ver

wickelte sein Haus in 
Rechtshändel,perfeő kever
te saját kereskedő házát.

Rechtshandlungen, jogcse- 
lekvények. \dés.

Reohtsirrthum, h. jo g i téve-
Rechtskraft, n. jogerő ; das 

Urtheil hat Rechtskraft 
erlangt, az ítélet jogerős 
le tt; in Rechtskraft er
wachsen, jogerőre emel
kedni, ítélt dologgá válni.
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Rechtskräftig, jogérvényes; 
jogérvényesen; rechts
kräftig entscheiden, jo g 
érvényesen eldöjiteni v. ha
tározni.

Rechtsmittel, k. jogorvoslaty 
perorvoslat.

Rechtsnachfolge, n* jogutód
lás.

Rechtsnachfolger, h. jog 
utód.

Rechtsnachtheil, h. joghát
rány.

Rechtspflege, n. törvényke
zés; igazságszolgáltatás.

Rechtspruch, h. ítélet, bírói 
határozat,

Rechtsstreit, h. peresügy, 
per; sich in einen Rechts
streit einlassen, perleked
ni, perbe keveredni.

Rechtstitel, h.jogczím.
Rechtsverfahren, k. bírói el

járás.
Rechtsverhältniss, k. jogvi

szony.
Rechtsvermuthung, n. jo g i 

vélelem.
Rechtsvertreter, h .jog i kép

viselő.
Rechtsvertretung, n. jog i 

képviselet.
Reclitsvorgänger, h. jogelőd.
Rechtsweg, h. törvény útja ; 

den Rechtsweg betreten 
od. beschreiten, törvény 
útjára lépni.

Rechtswegen. Von Rechts
wegen, iogilag, törvény 
szerint.

Rechts Wirksamkeit, Rechts
wirkung, n. joghatály.

Rechtswohlthat, n. jogked
vezmény.

Rechtszuständig, illetékes.
Rechtszuständigkeit, n. ille- 

tékességes.
Rechtzeitig , jókori ; kellő 

időben, jókor, annak idejé
ben; wir werden für recht
zeitige Deckung Sorge 
tragen, a fedezetről kellő 
időben fogunk gondoskodni.

Recipient, h. gyűjtő, tartód 
boritó edény.

Reciprocitát, n. viszonosság.
Reckeisen, k. nyújtott vas.
Reclamation, n. felszólalás^



felszólamlás ; ( postánál)
tudakoz()dvány; (tk .) vissz
kereset, í isszakö vet elés.

Reelamationsbereclitigter, 
h. felszólamlásra jogosított.

Reclamationsbericlit, h. fel- 
szólamlási jelentés ; vissz
kereseti jelentés.

Eeclamationscomission, n. 
felszólamlási bizottság.

Reclamationsfrist, n. felszó
lamlási határidő ; visszke
reseti határidő.

Eeclamationsverzeiehniss, 
k. visszkereseti jegyzék.

Reclame, n. reklám, hiresz- 
telés; hüllő.

Reclamiren, \) felszólalni, 
gegen das Steuerausmaass 
reclamiren, adókivetés el
len felszólalni v, fellebbez
ni ; 2) visszakövetelni;
(tk .) visszkeresetet indí
tani.

Reclamirender, h. felszólaló, 
fellebbező.

Eecognition, n. 1) elismerés, 
elismervény; igazolvány ; 
2) szenirevétel, megszemlé
lés.

Eecognitionsgebülír, n. iga- 
zolványi illeték , láttamo
zási illeték.

Eecognitionsscliein, h. elis
mervény.

Eecommandation, n. aján
lás, ajánlat.

E ecommandationsgebülir,7ü. 
ajánlási illeték.

Eecommandationssclirei- 
ben, k. ajánló levél, aján
lás.

Eecommandiren, ajánlani 
(kül. levelet).

Eecommandirt, ajánlott; 
recommandirte Sendung, 
ajánlott küldemény.

Eecompense, n. kárpótlás, 
kártalanítás, kártérítés.

Eecompensiren, kárt megté
ríteni, kártalanítani, kár
pótolni.

Eecontre, n. (kv .) lapidézés.
Eectaindossement, k. nem 

rendeletre szóló hátirat, a 
forgatást kizáró hátirat.

Eectapapier, k. nem forgat
ható papír.

Reclamationsberechtig.

Eectaweclisel, h. nem forgat
ható váltó.

Eectification, n. kiigazítás, 
helyreigazítás; helyesbí
tés.

Eeetificiren, kiigazítani; he
lyesbíteni.

Eecuriren , felfol, amodni , 
fellebbezni, visszker esettel 
élni.

Eecurs , h. felfolyamodás, 
visszkereset; den Eecurs 
ergreifen, f e lf oly a m o dni.

Eecursfrist, n. felfolyamo- 
dási határidő.

Eecurs weg, h. folyamodási 
ú t ; im Eecurswege,/f?Z/o- 
lyamodás utján.

Eedacteur, h. szerkesztő; Ee- 
dacteur en chef, főszer
kesztő.

Eedaction, n. 1} szerkesztés ; 
2) szerkesztőség.

Eede, n. beszéd; der Umsatz 
ist nicht der Eede werth, 
a forgalom szóra sem érde
mes ; es geht die Eede, Ili
re já r, az hallik, azt beszé
lik.

Eedhibition, n. visszaverés.
Eedhibitionsklage, n. vissza- 

vevési kereset. '
Eediscontiren, ( a. m. im 

Discontgescliaft erworbe
ne Wechsel w^eiter verkau
fen), visszleszámítolni; (he
lyesebben : )  tova szární- 
tolni.

Redlich, becsületes, jóhisze
mű; becsületesen, őszintén ; 
redlicher Inhaber, jóhisze
mű birtokos; redlich be
zahlen, becsülettel megfi
zetni; es redlich mit Je
mandem meinen, jót akar
ni valakinek.

Eedressiren, vissza vonni.
Reduciren, 1) össze vonni, 

megszorítani; diese Firma 
hat ihre Geschäfte stark 
reducirt, ez a czég ügyleteit 
nagyon megszorította; 2) 
átszáíi.ítani; Gulden in 
Franken reduciren, fo rin 
tokat frankokra átszámí
tani ; 3) leszállítani, alább
szállítani (p l. árt V. ársza
bályt j ; 4) der Ertrag re-

Recta-nreclisel
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ducirt sich auf nichts, a 
jövedelem semmire olvad.

Reducirt, összevont; átszá
mított ; reducirtes Stamm
kapital, kisebbített alap
tőke.

Eeduction, n. 1) átszámítás; 
2) leszállítás.

Reductionsnorm, n. átszá
mítási szabály.

Eeductionsrechnung , n. 
pénzváltási számolás.

Reductionstabelle, n. átszá
mító tábla.

Reell, valódi, biztos ; megbiz- 
ható; reelle Waare, igazi 
áru, jó  minőségű áru; reel
le und gangbare Qualität, 
valódi és kelendő minőség ; 
halten Sie sich einer reel
len Bedienung versi
chert, biztosíthatjuk pontos 
szolgálatunkról ; reeller 
Mann, megbízható ember, 
derék ember : reelle Ge
schäfte, komoly ügyletek ; 
reeller Käufer, komoly ve
vő ; der reelle Werth der 
Actienist gering, a részvé
nyek tényleges értéke cse
kély ; es hat einen reellen 
Werth, érőt ér.

Reels, tarkán csíkolt csinvat 
( szászországi).

EeescompteWechsel,/i.riss2- 
leszámitolt váltó.

Eeescomptiren, visszleszámí- 
tolni, tova számítolni.

Eeescomptiren, k. visszleszá- 
mito'M  (tova számitolás).

Eeexpedirt, viszaküldött;visz- 
sza irányított.

Eefactie, n. viszatérités.
Referat, k. jelentés, előadás, 

előteijesztés.
Referent, h. előadó.
Reíeviren. jelentést tenni, elő

adni.
Referenz, 7i. tudósítás; érte

sítés; jelentés; über meine 
Person werden Ihnen die 
Herren N.P.die gewünsch
ten Referenzen ertheilen, 
egyéniségemről P. N. urak 
fognak értesítéssel szolgál
ni ; die besten Referenzen 
stehen ihm zur Seite, a 
legjobb ajánlatok szólnak

Referenz



Referenzbnch Regenm antel Regu lativ

mellette; B e f e r e n z e n  g e 
b e n ,  tájékoztatást adni,fel
világosításokkal szolgálni; 
ajánlani.

B e f e r e n z b u c h ,  k. vett értesü
lések könyve l. I n f o r m a 
t io n s b u c h .

R e f f ,  k. hátas kosár,
B e f ík r a m e r ,  B e f f t r á g e r ,  h. 

hátas házaló, hátas kalmár, 
házaló, kihordó,

R é f in ,  réfin (afranczia keres
kedelemben hizomjos gyap
jú  legfinomabb faja pl. B é -  

f in  S e g o v ie ,  a legfinomabb 
fa j a Segovia gyapjúból).

R e f le c t a n t ,  h. venni szándé
kozó.

B,eűeGtiren, ágy elembe venni; 
i c h  r e f le c t i r e  n ic h t  m e h r  

a u f  d i e s e n  A r t i k e l ,  többé 
nem gondolok erre a czikkre.

R e f le c t o r ,  li. sugárverö.
R e f i e c t o r l a m p e , n. sugár- 

verő lámpa.
R e f u n d i r e n ,  visszat .'ríteni.
R e f ü s i r e n ,  megtagadni, visz- 

szautasitani.
R e g a le ,  k. regale, u r jo g ; 

kiil. kisebb haszonvétel; pl. 
S c b e n k r e g a le ,  k. italmé
rési jog.

R e g a lp a p i e r ,  k. regálp ipiros.
R e g e  , élénk, eleven ; élén

ken, elevenen; es  z e ig t  

s ic h  r e g e  K a u f  ü s t ,  élénk 
vásárlási kedv mutatkozik; 
d ie  g e r in g e n  V o r r ä t h e  m a 
c h e n  d ie  K a u f lu s t  r e g e ,  a 
csekély készletek élénkítik 
a vásá rlási kedvet.

R e g e i ,  n. szabály ; i n  d e r  

R e g e i ,  szabály szerint; z u r  

R e g e i  m a c h e n ,  elvül tűzni 
ki.

R e g e i  d e  t r i ,  hármasszabály.
R e g e lm ä s s i g  , szabályszerű, 

szabályos; pontos; sza
bályszerűen, pontosan; r e 
g e lm ä s s i g e  Z a h l u n g ,  ren
des fizetés.

R e g e lm ä s s ig k e i t ,  n. szabály- 
szerűség, pontosság.

Biegeln,rendezni,szabály ózni.
R e g e l w i d r i g , szabályellenes, 

rendellenes; szabályellene
sen.

R e g e l r e c h t ,  szabályszerű.

R e g e n m a n t e l ,  h. esököpengj.
R e g e n s c h i r m ,  h. esermjő.
R e g e n s c h i r m g e s t e l l ,  k. eser

nyőváz.
R e g e n s c h i r m k a p p e ,  n. eser

nyőtök.
R e g e n s c h ir m ü b e r z u g ,7 i .ő s é r -

nyőboríték.
R e g ie ,  n. kezelés; üzletkölt

ség ; i n  R e g i e  a u s fü h r e n ,  

önkezelésben létesíteni (p l. 
vasutat önkezeléshen s nem 
idegen vállalkozó által épít
tetni) ; i n  R e g i e  f a h r e n ,  

(vu .) kezelési költségen 
utazni.

R e g i e - C o n to ,7 í .  kezelési szám
la, üzleti költség.

R e g i e f r a c h t ,  (im .) önkezelési 
szállítmány.

R e g i e f r a c h t b r i e f ,  önkezelési 
fuvarlevél.

R e g i e f r a c h t k a r t e ,  n. (vu .) 
önkezelési menetjegy.

R e g i e g u t ,  k. ( vu.) ön kezelési 
méilha.

R e g i e k o s t e n ,  önkezdési költ- 
ség.

R e g i e r u n g s b o n d s , á/Zrtmudd-?- 
sági jegyek.

R e g i e r u n g s c o m m i s s ä r  , h. 
kormánybiztos.

R e g i e r u n g s m a s s r e g e l  , n. 
kormány intézkedése.

'Regie^uaren,önkezelési ár uk.
R e g i s t e r ,  k. tárgymutató, tar

talomjegyzék, lajstrom ; in  
d a s  R e g i s t e r  e in t r a g e n ,  
lajstromozni.

R e g i s t e r b u c h , k. lajstrom- 
könyv.

R e g i s t e r  f ü r  E i n z e ln í i r m e n ,  

egyéni czégek jegyzéke.
R e g is t e r  f ü r  G e s e l l s c h a f t s -  

f i r m e n ,  társas czégek jegy
zéke.

R e g i s t e r p a p i e r ,  k. lajstrom- 
papir.

R e g i s t r a t o r ,  h. sorozó, sorzó ; 
irattárnok.

R e g i s t r a t u r ,  n. lajstromozó 
hivatal, irattár.

R e g i s t r a t u r z a h l ,  n. irattári 
szám.

R e g i s t r i r e n ,  lajstromozni, so
rozni, feljegyezni.

R e g le m e n t ,  k. rendszabály, 
szabályzat.
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R e g l e m e n t i r e n  , rendszabá
lyozni.

R e g i i s s e ,  n. szívós  czukor.
R e g r e d i e n t , h. visszkereső,, 

viszkereset indító, kárpót
lást követelő.

R e g r e d i e n z r e c h t ,  k. kárpót
lásijog.

R e g r e s s ,  h. visszkereset; R e 
g r e s s  g e g e n  J e m a n d e n  n e h 
m e n ,  visszkeresettel élni ; 
R e g r e s s  a u f  Z a h lu n g ,  fize
tési visszkereset; R e g r e s s  
a u f  S i c h e r s t e l lu n g ,  bizto
sítási visszkereset; s p r i n 
g e n d e r  R e g r e s s ,  (v .) át
ugró visszkereset; o r d -  
n u n g s m ä s s i g e r  R e g r e s s  

( V.) szabályszerű visszkere
set ; R e g r e s s  V o r b e h a lt e n ,  
visszkereseti jogot fenn
tartva.

R e g r e s s a n s p r u c h ,  h. visszke
reseti követelés.

R e g r e s s a t , h. visszkeresett 
( visszker esetet szenvedő).

R e g r e s á i r e n  (s i c h ) ,  visszkere- 
.settel élni valaki irányá
ban; w i r  h o f f e n  u n s  f ü r  d e n  

V e r l u s t  a n  e in e m  k ü n f t i 
g e n  G e s c h ä f t e  r e g r e s s i r e n  

z u  k ö n n e n ,  reményijük, 
hogy mostani veszteségün
ket egy későbbi ügylet ki 
fogja pótolni.

R e g r e s s k la g e ,  n. visszkereset, 
visszker esetlevél.

R e g r e s s n a h m e ,  n. visszkere- 
settel élés, visszker esetin
dítás.

R e g r e s s n e h m e r  , h. visszke
reső (visszkeresetet indító).

R e g r e s s p f l i c h t i g , visszker e- 
setköteles.

R e g r e s s r e c h t ,  k. visszkereseti
jog.

R e g r e s s s u m m e ,  n. visszkere
seti összeg.

R e g u la t o r ,  h. (h r.) mérvadó; 
N o r d b a h n - A c t i e n  b i l d e n  

m e is t e n s  d e n  R e g u l a t o r  

f ü r  d ie  ü b r i g e n  P a p i e r e ,  
az éjszaki vasút részvényei 
a többi papírokra nézve 
többnyire mérvadók.

R e g u la t i v ,  k. szabályzat; e in  

R e g u la t i v  f e s t s t e l le n ,  sza
bályzatot megállapítani.



Regnliren Reiclien Reisebericlit

Beguliren, rendezni^ szabá
lyozni ; es wäre uns sehr 
erwünscht, wenn Sie Ihr 
Conto bald regnliren 
könnten, nagyon szeret- 
nöky ha számláját mielöhh 
rendbe hozhatná.

Eegulirfüllofen, h. szabá
lyozható töltő kályha.

Regulirmaschine, n. szabá
lyozó gép.

Regulirofen, h. szabályoz
ható kályha.

Regnlirung, n.rendezes, rend- 
behozás ; Regulirung der 
Havarie, a hajókár rendbe
hozása. [váltó.

Regulirwechsel, h. vásári
Reh, h. öz.
Rehabilitation, n. visszahe

lyezés ; die Rehabilitation 
eines Falliten in seine al
ten Bürgerrechte, egy bu
kott visszahelyezése polgári 
régi jogaiba.

Rehabilítirung, n. érvényesí
tés, helyreállitás.

Rehfell, k. özbőr.
Rehgeweih, k. özagancs.
Rehleder, k. őzbör.
Reibeisen, k. reszelő.
Reiber, h. kallantyu.
Reibfidibus, h. dörzsölő pipa- 

gíjújtó.
Reibhölzchen , k. gyufa, 

gyújtó.
Reibschale, n. dörzscsésze, 

dörzsölő csésze.
Reibschwamm, h. dörzsfidi- 

busz, p jv jtó  tapló.
Reibstein, ít. dörzskő.
Reibzündhölzchen, k. dörzs- 

gyufa.
Reibzündkerzchen, k. gyúj

tó gyerty ácska.
'Reich,' gazdag, bő ; gazda

gon , bőven; sehr reich, 
dúsgazdag ; reich ma
chen, gazdagítani ; reich 
werden, meggazdagodni ; 
reiche Ernte, bő aratás ; 
reiche Weinlese, bő szü
ret ; reich am Gelde, pén
zes ; dieser Monat war 
reich an Geschäften, eb
ben a hóban sok ügylet 
volt; ebben a hóban sok 
ügylet köttetett.

Reichen (a. m. hinlänglich 
sein), elég lenni, beérni va
lamivel ; damit reiche ich 
nicht, ezzel be nem érhe
tem, ez nekem nem elég.

Reichhaltig, tartalmas; un
ser Lager von Tüchern ist 
ziemlich reichhaltig, posz
tókészletünk meglehetős 
gazdag.

Reichlich, gazdag; gazda
gon ; bőven, busásan; wir 
sind reichlich versehen, 
bőven el vagyunk látva; 
die Waare ist reichlich 
120 cm. breit, az áru 
szélességben bőven kitesz 
120 cm t; reichliche Ernte, 
hő aratás; reichlicher Ab
satz, bő kelet.

Reichsbank , n. birodalmi 
bank.

Reichskredit, h. államhitel.
Reichsmark, n. * birodalmi 

márka.
Reichsob erhandelsgericht, 

k. birodalmi főtörvényszék.
Reichstag, h. országgyűlés ; 

birodalmi gyűlés.
Reichsversicherung, n. álla

mi biztosítás.
Reichswährung, n. birodalmi 

érték.
Reif, h. l. Reifen.
Reifen, h. abroncs.
Reifholz, k. abroncsfa.
Réifkloben, h. Reifkluppe, 

n. abroncscsiptető.
Reifmesser, k. szivókés.
Eeifzange, ?i. Reifzwinger, h. 

kádárinas, abroncshuzó.
Reihe, n. sor ; in erster Rei

he, első sorban; wir haben 
alle Aufträge der Reihe 
nach erledigt, a megren
deléseket sorra (sorjában) 
elintéztük ; die Reihe ist 
an ihm, ö a soros, rajta a 
sor.

Reihefahrt, n. (ha j.) sor já 
rat.

Reihenfolge, n. sorozat, sor
rend ; in alphabetischer 
Reihenfolge, betűsorban, 
ABC rendben.

Reihenregress, h. (v .) soi'os 
visszkereset.

Reiherfeder, n. kócsagtoll.
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Rein, tiszta; rein werden, 
sich rein waschen, kitisz
tulni, kitisztítani magát; 
reiner Erlös, tiszta bevé
tel ; reines Vermögen, tisz
ta vagyon; das ist rein 
unmöglich, ez teljes lehetet
len; reine Unmöglichkeit, 
merő lehetetlenség; rein ab- 
schlagen, kereken megta
gadni; reine Passiva, tiszta 
tartozás.

Rein, n. Reindel, k. lábas, 
serpenyő.

Reine, k. tisztaság ; ins Rei
ne bringen, tisztába hozni, 
tisztázni, elintézni ; eliga
zítani ; mit seinen Gläu
bigern ins Reine kommen, 
hitelezőivel tisztába jönni, 
dolgát hitelezőivel eliiitézni.

Reindelbinder, h. drótos tót.
Reineinkommen, k. l. Rein

ertrag.
Reineinnahme, 7i. tiszta be

vétel.
Reinertrag, h. Reinertrág- 

niss, k. tiszta jövedelem.
Reinertragscala, n. (adó), 

tiszta jövedelmi fokozat.
Reinfarrenöl, k. varádics- 

olaj.
Reingewicht, k. tiszta súly.
Reingewinn, h. tiszta nyere

ség.
Reinschmeckend, tiszta izü ; 

dieser Kaffee ist eine sehr 
reinschmeckende Sorte,

' ez a kávé ige7i tiszta izü 
faj.

Reinschreiben, tisztára írni, 
letisztázni.

Reis, h. rizs, rizskása.
Reis, portugál; brazíliai szá- 

7uolási apró pénz; ezer 
reis, egg Milreis (80 krtól 
2 fr t  40 krig váltakozó ér
ték.)

Reise, n. út, utazás; er ist 
beständig auf der Reise, 
mindig úton van; er tritt 
seine Reise morgen an, 
holnap Í7 id u l; glückliche 
Reise, Glück auf die Rei
se, szerencsés 7itat.

Reiseauslagen, uti költség.
Reisebericht, h. utazási tu

dósítás.



Reisebesteck Reissbrett Rencontriren

E e i s e b e s t e c k ,  k. uti evőesz
köz.

E e i s e b ü n d e l ,  k. málha  ̂ ba
tyu.

E e is e e f f e c t e n ,  uti podgydsz.
E e i s e f e r t i g ,  utra kész ; útra 

készen ; d a s  S c h i f í  is t  r e i 
s e fe r t i g ,  a hajó útra kész.

E e i s e g e b ü h r ,  n. utazási díj.
E e i s e g e ld ,  k. útiköltség.
E e i s e g e p ä c k ,  E e i s e g e r ä t h ,  k. 

málha, batyu, podgyász.
E e i s e k o f f e r ,  h. utildda.
E e i s e n ,  utazni ; e r  r e i s t  f ü r  

u n s e r  H a u s  in  I t a l i e n  u n d  

F r a n k r e i c h ,  házunk ügyé
ben utazik Olasz- s F ?*an - 
cziaországban; d ie  W a a -  
r e  r e i s t  f ü r  K ä u f e r s  E e c h -  

n u n g ,  az áru vitele vevő 
terhére esik.

R e is e n d e ,  utasok.
E e i s e n d e r ,  h. utazó ; utazó 

ügynök ;  d e r  E e i s e n d e  e i 
n e s  H a u s e s ,  valamely ház 
utazó ügynöke; m e in  E e i 
s e n d e r  w i r d  d ie  E h r e  h a 
b e n  I h n e n  m e in e  n e u e s t e  

M u s t e r c o l l e c t i o n  v o r z u l e 
g e n ,  utazó ügynökömnek 
szerenCrSéje lesz Önnek leg- 
úja bb mustragyüjteménye- 
met bemutatni.

E e i s e p a s s ,  h. útlevél.
E e i s e p a r t i c u l a r e ,  k. útikölt

ség számla.
E e i s e p a u s c h a l e ,  k. utazási 

átalány.
R e i s e p e l z ,  h. uti bunda.
R e is e r o u t e ,  n. útirány.
E e is e s p e s e n ,  úti költség.
E e i s e s p e s e n r e c h n u n g  , n. 

utazási költségszámla.
R e is e t a s c h e ,  n. útitáska.
R e i s e u n f a l l - V e r s i c h e r u n g , « .  

(bizt.), u ti baleset-biz- 
tositás, biztosítás uti bal
eset ellen.

R e is g e r s t e ,  n. német árpa.
U e is g r ie s ,  h. rizsdara.
R e is ig ,  k. galy, rőzse.
R e is ig l3 e s e n  , h. galy seprő, 

nyirágseprü.
R c i s m e h l ,  k. rizsli^^zt.
R e is p a p ie r ,  k. rizspapiros 

( virágkészitéshez ).
R e is p u d e r ,  k. rizspor.
R e is s b le i ,  k. czeruza, rajzón.

E e i s s b r e t t ,  k. rajztábla.
E e i s s e n .  M a n  re is s t  s i c h  

n ic h t  s e l i r  u m  d ie  W a a r e ,  

nem nagyon kapkodnak az 
áru után, nem nagyon 
kapkodják az á rú t; s ie  

h a b e n  d ie s e n  G e s c h ä f t s 
z w e i g  a n  s ic h  g e r i s s e n ,  

ennek az üzletág7iak egé
szen m'aivá lettek; w e n n  
a l l e  S t r i c k e  r e is s e n ,  ha 
minden módból kifogyunk.

E e i s s e n d ,  kapós ; d ie  W a a r e  
g e h t  r e i s s e n d  a b ,  az áru 
nagyon kapós ; az árút 
kapva kapják ; r e i s s e n d e n  

A b g a n g  f in d e n ,  kapósnak 
lenni.

E e i s s f e d e r ,  n. rajztoll.
R e i s s k o h le ,  n. rajzoló szén, 

rajzszén.
E e i s s n a d e l ,  n. kai'czoló tü.
E e is s s c h i e n e ,  « .  rajzdeszka.
R e i s s t ä r k e ,  n. rizskeményítő.
R e i s s t r o h ,  k. 7'izsszalma.
R e i s á t r o h b ü r s t e ,  n. rizs szal

ma kefe.
R e i s s z e u g ,  k. rajzeszköz.
R e i s s z i r k e l ,  h. czirkalom, 

rajzkörző.
R e i t e r ,  h. 7'osta.
R e i t e r n ,  rostálni.
R e i t p e i t s c h e ,  n. lovagostor.
R e i t z e u g ,  k. nyereg szerszám.
R e k u r s  l. R e c o u r s .
R e l a t i o n ,  ??. értesítés, jelen

tés ; vélemény es jelentés.
R e la t i v ,  viszonyos, viszony

lagos.
R e l i e f k a r t e ,  n. domborművű 

térkép.
R e l ig ie u s e ,  n. apáczaszövet 

( Francziaországban készí
tett kÖ7inyü fehérszövet.)

R e l u i r e n , visszaváltó ni.
R e l u i r e n ,  k. R e l u i r u n g ,  n. 

megváltás, megtérítés.
R e lu t u m ,  k. váltságbér, té- 

rítmémj.*
R e m b o u r s ,  h. (v .) térítmény; 

s e in e n  R e m b o u r s  f ü r  e t 
w a s  n e h m e n ,  magát vala
miért kárpótolni.

E e m b o u r s g e s c h ä f t ,  k. vissza
térítési ügylet.

R e m b o u r s i r e n  (s ic h ) ,  7iiagát 
kárpótolni ; f ü r  d e n  B e 
t r a g  d e r  W a a r e  r e m b o u r -
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s i r e n  S ie  s i c h  in  I h r e r  

T r a t t e  a u f  u n s ,  ez áru 
összege fejében kárpótolja 
77iagát egy 7'eánk intézett 
váltó által.

R e m e d i u m ,  k. engedélyezett 
eltérés ( a pénzéremnél tör
vény által 7iieg állapított 
súly s finomságtól).

R e m e s s e ,  71. küldvény, l. R i 
m e s s e .

R e m is s i o n ,  n. visszaküldés; 
leengedés (p . bérből.)

R e m i t t e n d a ,  (kk.) visszakül
dendők (visszaküldendő 
könyvek).

R e m i t t e n d a f a c t u r ,  n. (kk .) 
visszaküldendők számlája, 
számolat a visszakülden- 
dőla'ől (könyvekről).

R e m it t e n t ,  h, (v . ) rendel
vényes; i c h  w i l l  m ic h  d a r ü 
b e r  m i t  m e in e m  R e m i t 
t e n t e n  b e r e c h n e n ,  ai'ról 
majd rendelvényesemmel 
számolok le.

R e m i t t i r e n ,  1) elküldeni; 
(kk.) visszaküldeni; w i r  

r e m i t t i r e n  I h n e n  a n b e i . . . ,  

7nellékelve küldünk Ön- 
7iek. . . ;  2 ) (v .) intézvé- 
nyezni (v á ltó t); f ü r  u n s e r  

g e f ä l l i g e s  G u t h a b e n  w o l 
l e n  S ie  u n s  k u r z e s  W i e n  

r e m i t t i r e n ,  most lejáró kö
vetelésünkre küldjön Ön 
7iekiink rövidlátu bécsi in- 
tézvényt.

R e m o n s t r a t i o n ,  n. ellennyi
latkozás, tiltakozás, felter

jesztés.
R e m o r q u e u r ,  h. (ha j.) vonta

tó hajó.
R e m o r q u i r e n ,  (ha j.) vontat

n i ( vizen).
R e m o r q u i r u n g ,  n. (ha j.) 

vontatás.
R e m u n e r a t i o n ,  n. jutalma

zás, jutalom.
R e m u n e r a t i o n s c o n t o ,  h. ju 

talmak számlája.
R e m u n e r a t o r i s c h e  S c h e n 

k u n g ,  71. jutalmazó ajándé
kozás.

R e m u n e r i r e n  , jutahnazni, 
megjutalmazni.

R e n c o n t r i r e n ,  ( kv.) utalni, 
(kÖ7iyv vezetésnél egy tétel



Rendiren Rent enli ezielier Requisition

mellett más kereskedelmi 
könyvre hivatkozni),

Rendiren, jövedelmezni; der 
Kurs rendirt her, ide irá 
nyul (ha az árfolyam ide
gen börzén alacsony abban 
áll) ; der Kurs rendirt 
hin, oda irányul (ha ide
gen börzén magasabb árfo
lyam van).

Renitent, h. ellenszegülő.
Renitenz, n. ellenszegülés.
Rennthierfell, k. iramszar- 

vasbör.
Renommée, k. hír, hírnév.
Renommirt, 1) hires, hírne

ves ; 2) hírhedt.
Renoviren, megújítani ; re- 

noviren einen Wechsel, 
megújítani a váltót.

Renovirungskosten , újítási 
költségek  ̂ javítási költsé
gek.

Rentabel, jövedelmező.
Rentabilität, n.jövedelniező- 

ség ; man hat die Renta
bilität dieses Unterneh
mens überschätzt, e vál
lalat jövedelmezőségét túl
becsülték.

Rentabilitätsberechnung, n. 
jövedelmezőség kiszámítása.

Rentamt, k. számtartóság.
Rente, n. járadék; ablösbare 

Rente, visszaváltható já ra 
dék ; aufgeschobene od. 
verschobene Rente, elha
lasztott járadék; uneinlös
bare od. ewige Rente, örök 
járadék; fallende Rente, 
kisebhed.0 járadék ; stei
gende Rente, emelkedő já 
radék, növekvő járadék ; 
Rente auf den Namen, 
névre szóló jéiradék ; Ren
te auf den Inhaber, bemu
tatóra szóló járadék; von 
seinen Renten leben, 
delméből élni.

Rentenanlehen, k. Renten
anleihe, n. j áradékkölcsön.

Rentenanstalt, n. járadék
intézet.

Rentenbank, n. járadékbank.
Rentenberechnung, n. já ra 

dékszámítás.
Rentenbesitzer, h. járadék

birtokos.

Rentenbezieher, h. járadék- 
élvező.

Rentenconversion, n. jcira- 
dékkölcsön konverziója. 

Rentenkäufer, h. jciradékvá- 
sárló. {vevő.

Rentennehmer, h. járadék- 
Rentenobligation, n. já ra 

dékkötvény.
Rentenpapier, k. járadékpa- 

\ pir.
' Rentenschein, h. járadék- 
Í kötvény.
j Rentensteuer, n. járadékadó.
\ Rentenurkunde, n.járadék- 
j okirat.
\ Rentenversicherung , n.
I (bizt. ) , járadékbiztosítás,
I életjáradék biztosítás.
I Rentier, h. járadékos, já ru 
lj dékélvező, tőkepénzes.
I Rentiren, jövedelmezni ; das 

Geschäft rentirt sich gut, 
az üzlet jó l  jövedelmez. 

Rentmeister, h. számoló, széi- 
moló tizzt, számtartó.* 

Rentner, h. járadékélvező, l. 
Rentier.

Renvoi, visszaküldés. 
Renvoyiren , visszaküldeni. 
Reorganisation, n. újjászer

vezés.
Reorganisiren, újjá szervezni. 
Reparatur, n. javítás, kija- 

vítíis, tatarozás. 
Reparaturkosten, javítási 

költségek.
Repariren, kijavítani, hely

rehozni, tatarozni. 
Repartiren, elosztani ; ki

vetni, kiróni (adót) ; die 
Prozesskosten werden auf 
sámmtliche Interessenten 
nach Massgabeihrer For
derungen repartirt, a per
költségeket az összes érde
keltfelekre követeléseik ará
nyában vetik ki. 

Repartition, n. felosztás, ki
vetés.

Repartitionaausweis , h.
(csőd) elosztási kimutatás. 

Repartitionsberechnung, n. 
kivetés.

Repartitionsrechniing, n.
társaság szabály. 

Repartitiunsschlüssel, h. ki
vetési kulcs,felosztási kulcs.
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Repartitionssteuer, n. felosz
tási adó.

Repassiren, újra átnézni, ösz- 
szehasonlitani ( számadása-  ̂
kát).

Repetiruhr, n. ismétlő óra.
Replik , n. válasz, viszon- 

feletet.
Report, h. visszaadási díj ; 

(szökkentésre vett és tar
tásba {kosztba'] adott ér
tékpapírok fedezetére köl- 
csÖ7izött ^énz után járó
kamat {d íj ], mely pénz a 
díjjal egijütt lefizettetvén^ 
az értékpapírok visszaadan- 
dók.EUentéte:Deport, visz- 
szavételi díj, melyet a csök
kentésre játszó kölcsön kért 
értékpapírok után az el
számoláskor kifizetvén, a 
kölcsönadó az értékpapíro
kat visszavenni köteles) ;  
Papiere in Report geben,. 
papírokat reportba adn% 
papírokat ( visszadási díj 
mellett) tartásba adni; 
Papiere in Report neh
men , papírokat reportba 
venni v. (visszaadási díj 
mellett) tartásba venni.

Reporter, h. tudósító.
Reportgeschäft, k. (b .) re- 

portügylet , visszaadási 
ügylet.

Repraesentant, h. képviselő ; 
Repraesentant eines Han
delshauses, kereskedelmi 
ház képviselője.

Repraesentation, n. képvise
let, képviselőség.

Repräsentationskosten, kép- 
viseltetési költségek.

Reprise, n. (b r.) árfolyam 
újból emelkedése.

Reprobiren, nem helyeselni,, 
rosszaim.

Reps, h. repcze.
Repsöl, k. repczeolaj.
Repunziren, fémjelzést ismé

telni.
Repuls, h. tagadó válasz.
Reputation, n. hwnév, becsü

let.
Requisiten, hozzávalók, esz

közök, szerek, pl. Schreib- 
requisiten, írószerek.

Requisition , n. megkeresés;



Reqnisitionssclirei'bexi Respicient Retour

auf Bequisition des Herrn 
N., N. ú r megkereiiésére.

Bequisitionssclireiben , k. 
megkereső levélj megkeres- 
vény.

Bescindiren, megszakítani^ 
meg tá madni, ér vénytelen- 
nek ngiuánitarii.

Bescissibel, megtámadható, 
érvénytelennek mjiIvánit- 
ható.

Besconto, tétjegy, kül. lut- 
riczédula.

Besedaöl, k. rezedaolaj.
Beservage, n. hagy akozó (  kel

mék nyomtatásánál).
Beservat, k. fenntartás, ki

kötés.
Beservecapital, k. tartalék

tőke.
Beservédienst, h. tartalék- 

szolgcdat.
Beservefond, h. tartaléktö

ke, tartalékalap.
Beservefond-Conto, h. tar

talékalapszámla.
Beservegeld, k. tartalékpénz.
Beservegiit, k. tartalékszer, 

fölös eszköz.
Beserveschlüssel, h. tarta

lékkulcs.
Beservevorratll, h. tartalék

készlet.
Beserviren, fenntartarii; icli 

reservire mir Memit die 
F re ih e it, bis zum 6-ten 
nächsten Monats von mei
nem Gebote zurücktreten 
zu können, fenntartom ma
gamnak ezennel a szabad
ságot, hogy jövő hó 6-ikáig 
ajánlatomtól visszaléphes
sek.

lieservirt, tartózkodó.
Ivesident, h. rezidens (ke

reskedelmi ügyviselő).
líesonanzbolz, k. hangszerfa.
Kespectabel, tekintélyes.
Ibispectbogen, h. hátsó lap 

{levélnél).
Kespectiren, (név-) becsülni, 

névbecsülésben részesíteni; 
tisztelni; meine Firma 
wird an allen Plätzen re- 
spectirt, űzégemet minden 
piaczon tisztelik.

K(‘spective, illetőleg.
iíespecttage, (v .) kiméleti

Kereskedelmi szótár. I.

napok (melyek eltelte előtt 
a váltót fizetés végett bemu
tatni nem lehet) ;  in Eng
land werden dreiBespect- 
tage bewilligt, Angliában 
három kiméleti napot en
gednek.

Bespicient, h.felügyelő, után- 
nézö.

Bespirator, h. lélegző e>-zköz, 
lélegző készülék.

Bespiro, k. haladék, halasz
tás; zwei Monate Bespiro, 
két havi haladék ; ich wer
de ihm kein Bespiro ge
währen, nem engedek neki 
haladékot.

Bespondentia, tengeri váltó 
(melynek értéke például 
hajótörés alkalmával el
vész; különben ép ezért a 
koczkázatért uzsorakamat 
já r  érte).

Bessert, k. 1) rúgó; 2) ügy
kör, szakkör; das gehört 
nicht in mein Bessert, 
nem tartozik szakomhoz.

Bessortiren, ügykörébe tar
tozni.

Bessource, n. segédforrás.
Best, h. maradék, hátralék ; 

den Best einer Schuld mit 
Zinsen bezahlen, a tarto
zási hátralékot kamatostúl 
megfizetni; wenn Ihnen 
von diesem Tuch ein Best 
von 3 m. dienen kann, ha 
e posztóból három méternyi 
maradékot használhat; der 
Verlust an W olle hat ihm 
den letzten Best gegeben, 
gyapjúban szenvedett vesz
tesége végkép tönkre ju t 
tatta.

Bestant, restantial, hátralé
kos, hátralevő.

Bestanten, 1) hátralékosok 
(tartozásban maradt adó
sok); 2) hátralékok (hátra
maradt tartozások).

Bestantienausweis, h. hátra
lékkimutatás.

Bestanz, n. hátralék, hátra- 
levöség.

Bestauration, n. (vu .) ven
déglő, étterem.

Bestaurationsstation,w. f vu.) 
vendéglői állomás.
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Bestbetrag, h. maradékösz- 
szeg.

Bestehen, k. kis maradék 
(áruból).

Bestfracht, n. fuvarhátralék.
Eestiren, hátralékban lenn i; 

Sie restiren noch 200 Gul
den, még 200 forÍ7ittal van 
hátralékban.

Bestituiren, megtéríteni.
Bestitutionsbetrag, h. meg

térítendő összeg.
Bestquote, n. maradékrész

let. ír  ész.
Bestschuld, n. hátralékos
Eestsumme, n. maradék

összeg.
Bestzettel, k. maradvány- 

jegyzék.
Besuitat, k. ei'edmény; wenn 

Ihre Preise ein besseres 
Besuitat als die unsrigen 
ergeben sollten, ha az Ön 
árainak jobb eredinénye 
lenne, mint a miéinkiiek.

Besultatlos, eredménytelen, 
sikertelen ; eredmény nél
kül, sikertelenül ; meine 
Mahnung ist resultatlos 
geblieben, intésem ered
mény nélkül mai'adt, inté
semnek nem volt láttatja.

Eesumé, k. i'ővid foglalatja 
valaminek.

Besumiren, röviden össze
foglalni.

Betardat, hátralék, kinnlevö 
kamatok.

Betardatsstrafe, n. mulasz
tási büntetés.

Eetardatsverfahren, k. mu
lasztási eljárás.

Eetentionsrecht, k. megtar
tási jog, visszatartási jog.

Eetiniren, visszatartani.
Betorsion, n. megtorlás.
Betorsionszoll, h. megtorló 

várn.
Betörte, n. lombik, retorta 

( üveg vegyészi czélx)kra).
Betöm*, vissza; ’retour sen

den, visszaküldeni; bei
geschlossene Papiere er
bitte ich mir nach ge
machtem Gebrauche re
tour, a mellékelt papírokat 
használat után vissza ké-

17



Retourbill et Rettungsbank R icbteu

Eetourbillet, k. ivn .) térti 
jegy : Eetourbillet mit
dreitägiger Giltigkeit, há
rom -mtpos térti jegy ( há
rom napig ércényea térti
Jmi

Etítourbrief, h. visszatérő 
levél, térti levél.

Eetonren, 1) visszrakodás; 
visszaküldött á ruk ; Ee- 
toiiren in Caffee würden 
mir am besten dienen, 
kár é-vissz rak odéist legj ob- 
han haszná lka írnék ; í2)
(v .) visszkiildvény ; als 
Eetonren für beiliegende 
Tratte auf Paris erbitte 
ich mir Augsburger od. 
Frankfurter, a Párizsra 
szóló ide mellékelt intézvé- 
nyért kérek visszkiildvényt 
Augsbiirgra v.Frankiurtra.

Eetourfracht, n. visszteher, 
visszrakomámj; visszatérő 
fuvar.

Eetourniren, vissza küldeni.
Eetourpost, (kv .) visszatere

lő tétel, felidézett tétel, hi- 
Vatolt tétel.

Eetourprovision, n. térti díj.
Eetourrecepisse, n. térti ve- 

vény.
Eetourreclinung , 7 1. visszke

reseti szarnia, visszkereseti 
összeg.

Eetoursenden , visszakül
deni.

Eetourspesen, v issza küldési 
költség.

Eetourvvaare, 7 1 . v is sza m e n ő  
áru, térti áru.

Eetourwechsel, h. viiszváltó.
Eetraction, n. Eetract, h. 1) 

visszavonás; 2 ) visszavá
sárlás ; 3) elsőbbségi jog.

Eectractivkraft, n. visszaható 
erő (pl. a feltételnél).

Eetralient, h. elsőségi joggal 
biró.

Eetrodatiren, hátrább kel
tezni.

Eetrograde Methode, 7 1. ( ka- 
matszániitás7iál) , vissza
számító módszer.

Eettig, h. retek.
Bettung, n. menekvés, sza- 

badíilás ; es ist für ihn 
keine Eettung vorhanden,

7iincs menekvése; er ist 
ohne Eettung verloren, 
menthetetlenül veszve van. 

Eettungsbank, w, takarék
bank.

Eettnngslos, menthetetlen ; 
er ist rettungslos verlo
ren, menthetetlenül elve
szett.

Eeugeld, k. bánatpénz, bá
natdíj, bánaíbér.

Eeukauf, h. bánatvétel, bá- 
7iatra vétel.

Eeurecht, k. visszalépési jog.
Eeuse, n. varsa (vesszőfona- 

dék halfogásra).
Eeussiren, sikei'ülni.
Eeliter, n. rosta.
Eeuthaue, n. irtó kapa.
Eeuvertrag, h. szerződés bá- 

7iatra.
Eevalenta arabiea, revalenta 

arabica (tápláló szer len
cselisztből, sóból stb.).

Eevalirung, 7 1. főléledés.
Eevéche, 7 1 . reveche (flanel

hez haso7iló gyapjúszövet.)
Eevenue, n. jövedelem, hoza- 

dék.
Eevenuensystem, k. hozadék- 

rendszer ( vámnál).
Eevenuentarif, h. hozadék- 

díjszabás.
Eevenuezoll, h. hozadékvám 

(mely7iél nem ipar gyámo- 
litására, hanem az állam 
jövedelmére vannak tekin
tettel).

Eevers, h. 1) fa. m. Gegen
schein) té7 'ítvény ; gegen 
Eevers, térítvény mellett; 
2) (a. in. Kehrseite), hát
lap.

Eeversaliter {gegen Eevers) 
t éri t V ény i l eg, téri (vény mel
lett.

Eeversiren (sich), magéit vi
szont kötelezni.

Eevident, h.átnézn, küLszám- 
vizsgáló. [gálni.

Eevidiren, álnézrii, megvizs-
Kevier, k. (b .) megye ; (er

dészet) pagony.
Eevirement, k. forgalom ; 

Kasserevirement, pénztári 
forgalom.

Eevision, n. átnézés, vizsgá
lat, átvizsgálás, felülvizs-
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géllat; gegen ein Urtheil 
die Eevision ergreifen, va
lamely íteh t ellen felül- 
rizsgálaital <l/ní v. felü l- 
vizsgála tért folya modni.

Eevisionsbefund, //. vizsgá
lati eredménif, vizsgálati 
lelet.

Eevisionsinstauz, n. fe lü l
vizsgálati bíróság.

Eevisionsliste, n. szemlejegy
zék.

Eevisor, h. számvizsgáló.
Eevolver, h. revolver, forgó- 

pisztoly.
Ehabarber, h. idiabarbara.
Ehede, 7i. (ha j.) rév (egysze

rű kikötő építkezések nél
kül) ; auf der Ehede vor 
Anker gehen, a révbe be- 
állani ; auf der Ehede lie
gen, a 7'évben éillani, a rév- 
be7i lenni.

Eheder,/i. (ha j.) hajószere- 
j l ő ; hajós mester ; hajó 
\ gazdája, hajótulajdonos.
Ehederei, 7 1 . Píhedergeschaft,

k .ih a j.) hajószerelés, ha
jófelkészítés.

Ehedergesellschaft, n. hajós- 
! társaság.
' Eheinwein, h. rajnai bor.
Eheumatismuskette, n. esúz-

lá7icz.
\ Ehum, h. rum. 
j Eibes, h. ribiszke.
Eibs h. l. Eips.I Eicambio, h. visszváltó. 

i Eicambiorechnung, n. l. Ee- 
! tourrechnung.
! Eichten, irányozni, szabni;
I seinen W eg wohin rich- 
I tei\,útját valahová irányoz- 
j n i ; ein an mich gericíite- I tér Brief, hozzám intézett 

levél; Bestellungen wolle 
man an N. richten, meg
rendelések N.-héz intézen- 
dők ( hirdetésekbe7i használt 
kifejezés): die Nachfrage 
richtet sich nur auf die 
geringen Sorten, a keres
let ( keresés) csak a közép
szerű árukra irányul; sich 
nach Vorschriften rich
ten, a. szabályokhoz alkal
mazkodni ; die Qualität 
richtet sich nach dem
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l ’reise, a miiwség az ártól 
Jüíiff, a 'minőség az árnak 
felel meg; zii Grunde rich
ten , tönkretenni ; ins 
Werk richten, véghez vin
ni ; er ist in der öfientli- 
flien Meinung gerichtet, 
a közvélemény elitélte; 
Uhren richten, órákat iga
zítani.

Uic-hter, h. hiró ; Niemand 
kann in eigener Sache 
Richter sein, saját ügyé- 
ben senki sem lehet hiró v. 
senki sem bíráskodhatik.

Kichterlich, hirói: h iróilag: 
richterlicher Zinsfuss, hi
rói kamatláb.

Kichtig, helyes, valódi ; pon
tos : helyesen, pontosan; 
richtiges Maass, igaz mér
ték; das Maass ist richtig, 
megüti a mértéket; richti
ger Zahler, rendes fizető, 
pontos fize tő ; richtige 
Zahlung leisten, annak 
idejében fizetni, idejére fi
zetni ; fúr die richtige 
Abschrift, a másolat hite- 
I esség eül ; Ihr Brief ist 
m ir richtig zugekommen, 
levele pontosan megérke
zett ; das ist nicht die 
richtige Sorte, ez nem az 
igazi faj ; eine Rechnung 
richtig finden, számlát 
rendben ta lá ln i; der Han
del ist richtig, az alku meg 
ran, az alku meg van köt
ve ; es ist alles richtig, 
minden rendben van.

Kichtige, k. helyes ú t ; das 
Richtige treffen, eltalálni 
a helyes utat, a szeg fejére 
ütni.

Richtigbefinden, k. Belieben 
Sie m ir das Eichtigbéfiii- 
den anzuzeigen, ha helyes
nek találja, szíveskedjék 
velem tudatni; wir wer
den Ihnen den Saldo nach 
Richtighefinden remitti- 
reii, ha rendben levőnek 
találjuk, visszaküldjük az 
egyenleget.

Ric.htigbefund, 7 1. helyeslés, 
jóváhagyás, helyesnek ta
lálás.

Richtigbefundsclausei, k. jó 
váhagyó záradék.

Richtigfinden, k. Belieben 
Sie davon nach Riehtig- 
finden gleichförmige Bu
chung zu machen, ha he- 
lyrsjiek találja, tessék ahhoz 
képest elkönyvelmi.

RiehDigkeit, w. helyesség; die 
Richtigkeit einer Rech
nung anerkennen, számlát 
helyesnek találni; in Ricli- 

I tigkeit bringen, tisztába 
hozni, elintézni, eligazi- I tani.

Richtig maciién (ein Maass 
od. eine Waage) mértéket 

! megigazítani.
Richtigspreehung, n. he

lyeslés, jóváhagyás (szám- 
la'vizsg ál ásnál).

Richtigstellen, 1) kiigazíta
ni, megigazítani; helyes
bíteni; 2} (a . m. beglei
chen) kiegyenlíteni.

Richtigstellung, n. 1) kiiga
zítás ; helyesbítés; R ich
tigstellung einer Rech
nung, számadás helyesbí
tése ; 2) kiegyenlítés.

Richtmass, k. szabályozó mér
ték, minta-mérték,

Richtschnur, n. zsinórmér
ték', irá n y ; zur Richt
schnur dienen, irány
adóul szolgáim.

Richtung, n. irány, irá7iy- 
zat; diese Entdeckung 
wird dem Handel eine 
andere Richtung geben, ez 
a találmány a kereskede
lemnek ú j irányt ad.

Richtungsverhältniss , k.
I (vu .) irányviszony.
\ Ricinus öl, k. riczinusolaj.
Rick, k. ruha fogas ; es hat 

weder Schick, noch Rick, 
se füle, se farka.

Ricorswechsel, h. visszváltó.
Eiechessig, h. szagos eczet, 

illatos eczet. [kos,
Riechpolster, h. illatos ván-
Riechsalz, k. szagos só (illő  

olajokkal illatozott szénsa
vas ammóniák/.

Riedgras, k. sás (fonásra).
Riegel, h. 1) retesz, toló zá r; 

2) kallantyú.
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I Riemen, h. szíj.
' Riemenschuh, h. bocskor.
I Riemerwaare, n. szíjgyártó- I áru.
\ Ries, k. rizs ma ; a) régi 20 

koncz á 24 ív író vagy 25 
ív nyomtató papírból ; b) 
új rizsma 10 koncz a 10 
csomó, csomója 10 ívvel == 
1000 ív, 10 rizuna képez 
egy bált.

; Riesling, h. rizJing (finom 
szőlő fa j. )

: Riesweise, rizsmánként.
! Riet, Rietblatt, k. takács- 
I borda.
Rieth, k. 'nád, sás, káka. 

j Riffel, 7t. gereben.
! Riffelblech, k. reezéshádog. 
j Riksbankdaler , birodalmi 
I , h anktal lér ( dán p énz ).
I Riksdaalder, birodalmi bank- 

tallér ( hollandi pénz).
I Rimanenz, n. maradék, hát- 
I ralék ( kül. a bizomáriyáru 
! el nem adott része). 
j Rimbors, l. Rembours.
Rimesse, n. (v . ) küldvény  ̂ ; 

í ( bank) pénzküldemény, ér
tékküldemény ; fernere 
Rimessen stelle ich Ihrer 
Bequemlichkeit anheim, 
a további küldvényeket 
kényére bízom; in werde 
Ihnen Rimessen auf Paris 
machen, Párizsra szóló 
küldvényeket szállítok Ön
nek..

Rimessenbuch, k. küldvény- 
könyv.

Rimessen-Conto, h. küld- 
vériyszámla ( váltóban vagy 
pénzben küldött fedezetek 
számiéi ja ).

Rimesseneffecten, küldvény^ 
értékpapírok ( melyek nem 
a benyújtási helyen fizeten
dők).

Rimpel, k. ( a. m. halbes Sei
del), römpöly (fél meszely).

Rind, Á*. 7narha,sza7’vasm ar'ha.
Rinde, n. kéreg, fakéreg.
Rindschmalz, n. ma7'hazsir.
Rindsdarm, h. marhabéi.
Rindshaar, k. marhaszőr.
Rindshaut, n. marhabőr.
Rindsleder, k. (kikész'ített) 

marhabőr.

17*
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Bindstalg, h. faggyú.
Rindszunge, n. marhanyelv.
Rinfranco , költs égmegtér i- 

tés.
Ring, h. gyürü, karika.
Ringkästchen, k. gyilrüdo- 

hoz.
Ringuhr, n. karikéis óra.
Riolpflug, h. forgató eke.
Rips, h. ripsz ( bordázott szö

vet).
Riscant, koczkáitatott^ l, Ri- 

squant.
Ri^contro, (kettős kv.) folyó 

számlakönyv.
Risico, Risiko, k. koczkéizat ; 

koczkáztatéis ; auf sein R i
sico, saját koczkéizatíLra : 
das Geschäft ist mit vie
lem Risico verbunden, az 
üzlet sok koczkázattal (ve- 
szélylyel) já r.

Risicograd, h. koczkázati fo 
kozat.

Riskiren, koczkáztatni, kocz- 
kára tenn i; veszélyeztetni.

Riskirtes Geschäft, k. kocz- 
káztatott ügylet.

Risquant, koczkáztatott. ve
szélyes, merész ; koczkéiz- 
tatva, veszélyeztetve, me
részen.

Ristorniren , megszüntetni 
(ügyletet).

Ristorno, R ito rn o , k. 1) 
(kv .) kiegyenlítés (könyv- 
vezetési tévedésnek kiiga
zítása az ellentétes oldalra 
iktatott egyenlő tétel ál
tal ) ; 2) f bizt.) vissztörlés 
( a biztosítási szerződés 
megszűnésénél a kötvény 
törlése).

Ritratte, n. visszváltó.
Rittgeld, k. ostorpénz.
Rival, h. versenytárs, ver

senyfél, vetélytárs.
Rivalisiren , versenyezni ; 

diese beiden Häuser riva
lisiren schon seit Jahren 
mit einander, ez a két ház 
már évek óta versenyez 
egymással.

Rivalso, h. kártérítés előleg
ért.

Boád, cingol hold =1011'68\2 
meter.

Robbenfell, k. fókabőr.

Robbenspeck, h. fókasza
lonna.

Rocaille, n. üvegkor all és 
gyöng yáru k ( levan tai s 
afrikai kereskedelem szá
mára.)

Rocelle, n. rocelle (zuzmó 
őrséül e-készitésre ).

Rock, h. 1) kabát; Q) szok
nya.

Rocken, h. rokka.
Rococo, ódonszerü, rokoko.
Rococomanier, n. rokoko- 

modor.
Rodehaue, n. irtókapa.
Rodung, n. irtás,
Rogen, h. halikra.
Roggen, h. rozs.
Roggenbrot, k. rozskenyér,
Roggenmehl, k. rozsliszt.
Roh, nyers, durva; etwas 

roh, durvás ; rohe Seide, 
termék selyem; rohe Lein
wand, hallatlan vászon ; 
rohes Buch,kötetle7i könyv; 
roher Saldo, nyei’s egyen
leg ; rohér Ertrag, teljes 
V. összes jövedelem.

Roharzneiwaare, n. (feldol
gozatlan) gyógyszeráru.

Rohbilanz, n. nyers mérleg.
Roheinnahme, n. teljes be

vétel, nyersbevétel.
Roheisen, k. nyers vas, ba- 

gyik.
Rohertrag, h. nyers jövede

lem.
Rohgewicht, k. nyers súly ; 

(pénzverés) öntvénysúly.
Rohglas, k. nyers üveg.
Rohmaterial, k. nyers anyag.
Rohproduct, k. nyers ter

mény.
Rohproduction, n. nyers ter

melés.
Röhr, k. 1) nád, nádszál; 

spanisches Rohr, nádpál- 
cza ; 2) (a. m. Röhre) cső.

Röhre, n. cső.
Rohrgeflecht, k. nádfonadék.
Rohrhuhn, k. szárcsa.
Rohr hűt, h nádkalap.
Rohrkolbe, n. baka ( mocsári 

növény ).
Rohrmatte, n. gyékény.
Rohrpost, n. csőposta.
Rohrstock, h. néidpálcza.
Rohrstuhl, h. nádszék.
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Rohrwaare, n. nádáru.
Rohrzucker, h. nádczukor.
Rohschwefel, h. nyers kén.
Rohstahl, h. nyers aczél.
Rohstoff, h. nyers anyag.
Rohstofígenossenschaft, n. 

nyei'sanyag szerző-egye sülét 
nyersanyag-szövetkezet.

Rohstoffverein, h. nyers
anyagszerző egyesület.

Rohzucker, h. nyersczukor.
Rojen, (hamburgi tájszó a. 

m. visiren), akólni.
Rój er, k. (hamburgi tájszó 

a. m. Visirer) akóló.
Rollblei, k. hengerelt ólom.
Rolle, n. 1) teJíercs ; Geld

rolle, pénztekercs ; 2) mán
gorló ; 3) szerep ; der Zu
fall spielt beim Erfolge 
dieses Unternehmens eine 
grosse Rolle, a véletlen e 
vállalat sikerénél nagy sze
repet játszik. 4) flanelféle 
lágy gyapjúszövet Fran- 
cziaországban.

Rollende Fracht, (vu ) út
ban levő teheráru.

Rollentabak, h. tekercsdo
hány.

Rollfuhrgeschäft, k. fuvar
üzlet.

Rollfuhrladung, n. fuvarte- 
her.

Rollfuhrunternehmer,/í. ím- 
gelyen fuvarozó, sz/ kê 'es.

Rollgebühr, n. kocsibér.
Rollgerste, « .  őszi ( daráinak 

való) árpa.
Rollschuh, h. kerekes korcso

lya.
Roilstuhl, h. toló szék, kari

kákon já ró szék.
Rollthür, n. toló ajtó (felte

kergethető ajtó).
Rollwagen, k. tolókocsi; tar-' 

qoncza.
Rollzinn, k. tekercsón.
Romadour, romadour (fran- 

czia sajt).
Römische Waage, n. csapó- 

mérleg.
Rosasalz, k. veres só.
Röselzinn, k. rózsajegyes ón.
Röselwurst, n. véres, véres 

hurka.
Rosenessenz, n. rózsáiéi.
Rosenessig, h. rózsaeczet.
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Itosenkraiiz, h. olvasó.
Uoseiiöl, k. rózsaolaj.
lioseiiperle, « .  rózsagyöngy.
Jiosentraube, n. bakator., ró- 

zsaszölö. .
liosenwasser, k. ri)zsaviz.
llosenzinn, k. rózsa jegy es ón.
lioseiizncker , //. rózsaczu- 

kor.
Uosette, n. boglár.
Kosettenknpfer, k. tárcsa- 

réz.
Kosettentaster, h. gombbil- 

le7ityü ( szoba táv íróhoz).
líosine, n. mazsolaf=zSlö.
Kosmarinöl, k. rozmarin- 

olaj.
Koso^lio, rozoglio (lik ő r).
Kosoline, n.rozolin, czitrom- 

fa j.  ̂ [hab.
Kossboline, n. disznóbab  ̂ ló-
Kossbaar, k. lószőr.
Kosshaarhändler, h. lószőr- 

kereskedő.
Kosshaarpolster, 1i. lószŐ7'~ 

vánkos.
Kosshaarspitzen , lószőr- 

csipke.
Kossliändler,//. lócsiszár., ló

kereskedő.
Kosshant, n. lóbőr.
Kosskamm, h. lócsiszár.
Kossledér, k. (kikészített) 

lóbőr.
Kossmarkt, h. lóvásár.
Kost, h. rostély, vasrács, tüz- 

ráics.
Kostfieck, h. rozsdafolt.
Kostíleckig, rozsdafoltos.
K<»stpapier, k. súrló papiros.
Kostral, k. vonalzó.
Kííststab, 1i. rostélyrud.
Kotaug, rotang, spanyolnád.
Kotolapfel, li. csörgő alma.
Kot he, n. buzér.
Kotlieisenstéin, h. vörös vas- 

érvz.
Kotliel, h. vörös czeruza.
I lotligarn, k. vörös fonál.
K(»lhgiesserarbeit, n. vörös- 

rézniivesáru.
Kot111 lolz, k. vörös fa , bör

zsöny.
11< >tl isalz, k.faeczetsavas mész.
Kotlisídimiedarbeit, w. vörös- 

rézmüvesárú.
Kotlistííin, Kothstift, h. vö

rös czeruza.

Kothwälscli, tolvajnyelv, zsi- 
vámjnyelv.

Eothwildpret, k. rötvad.
Rothwurst, n. véres, véres- 

hurka.
Eotolo (Eottel, Eotal), a/óid- 

közi tenger környékén 1— 
891 grammig változó keres
kedelmi súly.

Eouge, n. rouge, bécsi rongy, 
pirosító.

Eougewaare , n. piros nyo
matú kelmék, melyeket 
Ausztriában kelet számára 
készítenek.

Eoiilage, n. forgalom ; évi 
pénzforgalom.

Eoiileaux, redőny.
Eouliren, forogni, forgalom

ban lenni ; roulirende 
Gelder, forgalomban levő 
pénz, forgópénz.

E 0 nt e, n. útirány.
Eoutenweise, útirány sze

rint.
Eoiitine, n. gyakorlottság, 

ügyesség.
Eoutinirt, gyakorlott, ügyes; 

ein routinirter Kaufmann, 
gyakorlott, ügyes keres
kedő.

E o y e n , Hamburg
ban a hivatalos akolds.

Eoyer, ( Rojer) h. Hamburg
ban a felesküdt akoló.

Eübbrennöl, k. mlágitó rep- 
czeolaj.

Eübe, n. répa ; gelbe Eübe, 
sárga répa ; rőtbe Eübe, 
vörös répa, czékla ; Stock- 
rübe, karórépa; weisse 
Eübe, fehér répa.

Eubel, o7‘osz pénz =  4 frank 
=  1 f r t  60 I. r . ; Eubel im 
perial =  8 rubel — 4 fo
rin t 80 kr.

Eübencampagne, n. répa- 
szállítási időszak.

Eübenreiber, h. répareszelő.
Eübenscbneider,/i\
Eübenzucker, h. répaczukor.
Eubia, 71. buzér.
Eubiu, h. rubin.
Eüböl, k. repczeolaj.
Eübölkuchen, h. repczeolaj- 

pogácsa.
Eübölsatz, h. répaolajsalak.
Eubriciren, rovatozni.

Eubrik, 71. (kv. ) 1} rova t; 2) 
számlafő.

Eubriksabscbrift, n. felzet- 
másolat.

Enbriksäulen, rovatok.
Eubrum, k. í ) külzet; 2) ro- 

vatczvm, fölzet.
Eübsame, Eübsamen, h. rep- 

czemag.
Eübschmieröl, k. kenő rep- 

czeolaj.
Eückansprucb, h. visszkere

set.
Eückassecuranz, n. viszon- 

biztosítás, l. Eückversicbe- 
rung.

Eückbürge, //. visszkezes, má
sodkezes.

Eückdiscont, h. visszleszá- 
mitolás.

Eückempfang, h. visszavétel.
Eückersatz, h. megtérítés, 

visszatérítés.
Eückersatzansprucb, h. visz- 

szatérítési igény.
Eückersatzforderung, n. 

visszatérítési követelés.
E ckersetzen,rückerstatten, 

megtéríteni, visszatéríteni.
Eückerstattung, n. megtérí

tés, visszatérítés ; Eücker
stattung der Fracht, vitel
bér visszatérítése, fuvarbér 
visszatérítése.

Eückerwerb, h. visszaváltás, 
m g váltás, visszaszerzés.

Eückfabrt, n. visszautazás; 
auf der Eückfabrt, vissza- 
menet.

Eückfracbt, n. 1) visszteher, 
téi'ti 7’akomány; Güter 
zur Eückfracbt, visszte- 
hernek való ái'uk ; 2) vissz- 
fuvar, visszfuvarbér.

Eückgabe, n. visszaadás.
Eückgang, h. 1) csökkenés, 

hanyatlás; dieser Artikel 
ist im Eückgange begrif
fen, e czikk ára csökkenni 
kezd; Eückgang erfahren, 
hanyatlani; leichter Eück
gang der Course, az árfo
lyam csekély hanyatlása; 
2) Eückgang eines Kaufes, 
alku 7negszüntetése , vétel 
visszavonása.

Eückgängig, 1) visszamenő, 
hanyatló; rückgängige



Rückgebülír Rücklösen Rückw eg

Bewegung der Preise, az 
árak hanyatló iránya ; á) 
rückgängig machen, meg
semmisíteni^ semmivé ten
ni ; rückgängig werden, 
semmivé lenni; deí Kauf 
ist rückgängig geworden, 
abban múlt a vétel:

Bückgehühr, n. (posta) térti 
illeték. (tolás.

Kückgewähr, n. visszszava-
Eückgewinnen, visszanyerni 

( elvesztett pénzét).
Kückhalt, h. 1) tartalék, tar

talékgondolat; ohne Eück- 
halt, tartózkodás nélkü l; 
2) támasz ; an wem würde 
ich dann einen Eückhalt 
haben, wenn die Unter
nehmung verunglückt ? 
kiben találok akkor tá
maszt, ha a vállalat rosszul 
üt ki?

Eückkanf, h. 1) insszavétel, 
visszavásárlás ; 2) (bizt.) 
visszaváltás (ha a biztosí
tott lemond a biztosításról 
s a befizetett díjak egy ré
szét visszakapja).

Eückkanfspreis, h. visszavé
teli ár, visszavásárlási ár.

Eückkanf squittung, n . ( bizt.) 
visszaváltási nyugta.

Eückkanfsrecht, k. vissza
vételi jog  , visszaváltási 
jog ; Verkauf m it Vorbe
halt des Eückkaufsrechts, 
eladás a visszaváltási v. 
visszavételi jog  fenntartá
sával.

Eückkanfswerth, h. (b izt.) 
visszaváltási érték.

Eückkehrend. Mit rückkeh- 
render Post, /ordaZó pos
tával.

Eückladnng, n. visszteher, 
visszrakomány, térti teher, 
térti rakomány.

Eückladnngsgewehr, k. há
tultöltő puska.

Eücklass, h. hátralék, ma
radvány.

Eückleiten , rückliefern, 
visszaszármaztatni, vissza
szolgáltatni, pl. irományo
kat.

Eückliefernng, n. visszaszál
lítás, visszaszolgáltatás.

Eücklösen, visszaváltani.
Eücklösnng, n. visszaváltás.
Eückmeldnng, n. visszjelen- 

tés.
Eückrechnung, n. visszkere

seti számla, visszszámla, 
visszszárnolás.

Eückreise, 71. visszautazás.
Eückschein, h. téidi vevény.
Eückschlag, h. ellenhatás; 

ein Eückschlag wird ein- 
treten, ellenhatás (árcsök
kenés V. áremelkedés) kö
vetkezik be.

Eückschluss, h. visszazárás; 
beiliegend sende ich Ih 
nen diesen Brief gegen 
Eückschluss, mellékelve 
küldöm ezt a levelet vissza- 
várólag.

Eückseite, n. hátlap; visszája 
valaminek.

Eücksendung, n. visszakül
dés ; visszaszállítás, vissza
szolgáltatás.

Eücksicht, n. tekintet, figye
lembevétel ; Eücksicht auf 
etwas nehmen, tekin
tettel V. figyelemmel lenni 
valamire ; man muss die
sem Schuldner gegenüber 
Eücksicht üben, ezzel az 
adóssal szemben elnézéssel 
kell lenni ; besondere 
Eücksichtén veranlassten 
ihn aus der Gesellschaft 
zu treten, különös tekinte
tek Irn'ták 7‘eá, hogy a tár
saságból kilépjen;eT nimmt 
nichts in Eücksicht, nein 
néz semmit.

Eücksichtlich, vonatkozólag, 
illetőleg.

Eücksprache, n. értekezés, 
megbeszélés; lant Eück
sprache mit Herrn B., B. 
úrral tartott értekezés sze
rint ; Eücksprache mit 
Jemandem halten od. neh
men, éi'tekezni valakivel 
( valami dolog fe lő l).

Eückstand, h. hátralék ; tar
tozás ; m it seinen Zah
lungen im Eückstande 
sein, fizetéseivel hátralék
ban lenni.

Eückständig, hátralékos, hát
ralevő ; rückständige Ein-
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läge eines Associés, üzlet
társ hátralékban maradt v. 
be nem fizetett betéte; rück
ständige Zinsen, hátrale
vő kamatok; rückständige 
Waare, hátralevő á r t i; 
rückständige Steuer, ki 
nem fizetett odó; grosse 
Summen sind noch rück
ständig , 7iagy összegek 
vannak még hátralékban.

Eückstandsausweis, li. hát
ralék kimutatása.

Eückstandsconto, h. háti'a- 
lékok számlája.

Eückstellung, n. visszaszol
gáltatás , vissz ászár ma zta- 
tás.

Eücktransport, h. visszaszál
lítás ; visszfüvar.

Eücktransportiren , vissza- 
szállitami.

Eücktratte, visszváltó l. 
Eitratte.

Eücktritt, h. visszalépés; den 
Eücktritt von einem Ver
trage erklären, kijelenteni 
visszalépését a szerződéstől.

Eücktrittsrecht, k. visszalé
pési jog.

Eückvergütung, n. megtérí
tés ; ausser der Eückver
gütung Ihrer Kosten, költ
ségének megtérítésén kívül.,

Eückvergütungsbetrag, h. 
megtéi’ítési összeg.

Eückverrechnung, n. vissz- 
felszámitás.

Eückversicherer, h. (bizt.) 
viszontbiztosító, visszb izto- 
sitó.

Eückversicherung, n. ( bizt.) 
viszontbiztosítás , visszbiz- 
tosítás.

Eückversicherungsgesell- 
schaft, n. (bizt.) visszbiz
tosító tái'saság, viszontbiz
tosító társaság.

Eüc Versicherungsprämie, 
n. (bizt.) viszontbiztosítéisi 
díj.

Eückversicherungsvertrag , 
h. (bizt.) viszontbiztosítási 
V. visszbiztositási szerző
dés.

Eückwechsel, h. visszváltó.
Eückweg, h. Auf dem Eück- 

wege, jövet, vissza jövet.



R ückw irkend Rnke stand

Kückwirkencl, visszaható ; 
das Gesetz hat keine rück
wirkende Kraft, a törvény
nek nincs visszaható ereje.

Rückwirkung, n. visszaha
tás ; Rückwirkung aus
üben, visszahatni.

Rückzahlbar, vissza fizetendő.
Rückzahlen, visszafizetni.
Rückzahlung, n. visszafize

tés ; das Recht der Rück
zahlung sich Vorbehalten, 
a visszafizetés jogát fenn
tartani.

RückzahlungsprBemie , n. 
visszafizetési díj.

Rückzahlungstermin , h. 
V issza fizetés h a td?mapj a.

Rückzoll, h. visszváin (visz- 
szatéritett vámilleték).

Rückzollschein, h. visszvám- 
jegy, térti vámczédula.

Ruder, k. evező ; am Ruder 
bleiben, kormányon ma
radni.

Ruderschifí, k. evezős hajó.
Ruf, h. hír, hírnév ; die An

stalt kam bald in Ruf, az 
intézet hamar hírre kapott; 
einen guten Ruf genies- 
sen, jó  hírnévnek örvende
ni ; er steht in dem Rufe 
eines schlechten Zahlers, 
rossz fizető hírében áll ; 
eine Firma von europaei- 
schem Rufe, európai hirü 
czég.

Rügefrist, n. kifogási ihat ár- 
idő.

Ruhefracht, n. egész hajóhér 
( meißlet a kereskedő akkor 
fizet, ha az egész hajót ma
ga terheli meg).

Ruhen, pihenni, nyugodni; 
auf ihm ruht die ganze 
Last der Geschäfte, az ő 
vállára nehezedik az üzlet 
vezetésének egész terhe; die 
Verantwortlichkeit der 
Gesellschaft ruht auf fol
genden Grundlagen, a tár
saság felelőssége következő 
elveken alapul; die Steuer 
ruht auf den Rohstoffen, 
az adó leginkább a nyers 
anyagokat terheli ; des 
Feiertrags wegen ruhen 
die Geschäfte, az ünnep

nap miatt az ügyletek szüne
telnek; die Nachfrage ruht, 
a kereslet megszűnt; ru
hendes Kapital, heverő tő
ke ; ich werde nicht eher 
ruhen, als bis ich zu mei
nem Rechte gelangt bin, 
addig nem nyugszom, míg 
jogomhoz nem jutottam ; 
Ihr Werthes vom 10. ruht 
in meinen Händen, 10-én 
kelt becses levele kezeim 
közt van.

Ruhestand, h. nyugalom ; in 
den Ruhestand treten, 
nyugalomba lépn i; in Ru
hestand versetzt, nyugal
mazott, nyugdíjas.

Ruhetag, h. szünnap.
Ruhezeit, n. szünidő.
Ruhig, nyugodt; seien Sie 

wegen der Einzahlung ru
hig, a befizetés iránt nyu
godt lehet : die Börse be
obachtet eine ruhige H al
tung, a börze ( tőzsde) nyu
godt állapotban van, a bör
zén csendes hangulat ural
kodik ; Sie können ihm 
diese Summe ruhig an
vertrauen, ezt az összeget 
bátran reá bízhatja.

Rühmlich, dicséretes ; ein 
rühmlichbekanntesHaus, 
jó  hírben álló ház.

Rührig, mozgalmas, mozgé
kony ; ein i übriger Ge
schäftsmann, tevékeny üz
letember.

Ruin, h. romlás; diess muss 
Ihren Ruin vollenden, ez 
Ónt vég kép tönkre teszi, ez 
ro m lását fog j a okoz ni.

Ruin iren , tönkre juttatni, 
tönkre tenni.

Rum, h. rum.
Rummel, h. í ) zsibvásár ( több 

áru vegyesen): jáczint
kereskedésben =100  darab.

Rummelkauf, h. összevissza
vásárlás , egyremásra-vá- 
sárlás.

Run, h. roham (bankok el
len).

Rund, kerek ; ich zahle Ih 
nen in runder Summe 
2000 Gulden, kerek szám
ban 2000 forintot fizetek

263

Önnek; lassen Sie uns 
eine runde Reclmung 
machen, kerekítsük ki az 
összeget; rund heraus sa
gen, kereken megihondani; 
rund läugnen, kereken ta
gadni.

Rundbrenner, h. !) körláng- 
zó, kör égő {lámpa); 2) kör- 
béltartó.

Runddocht, h. körlámpabél.
Rundeisen, k. gömbölyű vas.
Rundhobel, h. kerekítő gyalu.
Rundreise, n. (vu.) köruta

zás; Rundreise zu ermá- 
sigten Preisen, körutazás 
mérsékelt áron.

Rundreisebillet, k. (vu.) kör
utazási jegy.

Rundholz, k. kerekfa.
Rundschreiben, k. körlevél.
Rundstuhl, h. kör szék.
Runkelrübe, n. fehér czékla.
Runkelrübensaft, h. fehér 

czéklanedv.
Runkelrübenzucker, h. fe

hér ciéklaczukor.
Runner, [Amerikában) Iri- 

lekfogó ügynök ; rendőr; 
levélhordó.

Rupfenleinwand, n. szőrvá
szon, vastagszálú vászon.

Rupie, keletindiai ezüst pénz 
=  96 k r .; Goldrupie =  
14'90 f r t ; perzsa rúpia =  
0‘78, török rúpia =  50 kr.

Rüsche, n. rüs (organtin, 
tiíll és más aféle szalagok 
rátéthez).

Rusefracht, n. (ha j.) álta
lánybér, egész hajóbér, l. 
Ruhefracht.

Russ, h. korom.
Rusticität, n. parasztos mo

dor. [szerelés.
Rüstung, n. fegyverzet, fe l-
Ruthe, n. 1) vessző, mérő 

pózna ; 2) német hosszmér
ték == 10—16 láb.

Ruthenschnitt, h. vesszőara
tás .

S =  siehe, lásd, rövidítve l 
S == Seite, oldal, lap, rövi

dítve l.



Sa Säbelkappel Sage
Sa =  Summa, Summe, ösz- 

azeg.
S. E. et 0. =  salvo errore et 

omiösione, tévedést s kiha- 
gijdst ide nem értve (kér. 
levelezésben).

S. e. c. === salvo errore cal- 
culi, a számítási hibát ide 
nem értve.

S. P. =  sine praejudicio, ká
rom és rövidségem nélkül.

SP =  Sporco, nyerssúly.
Spec. 1) =  Species,/öfj* ; 2) 

=  Specialitat, különleges
ség; 3) =  Specerei,/^.«^:^?'.

S. r =  salva remissione, 
fenntartva a visszaküldési 
jogot.

Sr. =  Seiner; Sr. Excell. =  
Seiner Excellenz, l E x - 
cellentiájának ; S?‘. Z. =  
seiner Zeit, maga idején.

St. 1) =  Sanct, szenté rövi
dítve sz. ; 2) =  Sterling, 
font sterling ; 3) =  Stück, 
darab.

S- T  =  salvo titulo ( fenn
tart ca a helyes czimzést, a 
czím sértése nélkül)^ teljes 
czimü, rövidítve T. Őz.

Saab, gabnamérték Algirbaix 
^  60 l . ; Konstantinban 
=  120 l . ;  Marokkóban 
= 5 6 1.; Pondicherryben — 
58.1.

Saal, h. terem; kül. mmt ár
verés helyisége ; 500 Kis
ten sind ausserhalb des 
Saales verkauft worden, 
a termen kívül 500 léidéit 
adtak el.

Saalbaiid, l. Sahlband.
Saat, n. 1) vetés ; 2) mag  ̂ve

tőmag^ vetni való mag.
Saatbobne, n. vetni való bab.
Saatenmarkt, Saatmarkt, h. 

magváséir, gabnaváséir.
Saaterbse, n. vetni való 

borsó.
Saatgerste, n. vetni való árpa.
Saatbánf, h. magvas kender.
Saaatkorn, k. vetőmag.
Saatweizen, h. vetni való 

búza.
Saatwicke, n. 'magbükköny.
Säbel, h. kard, szablya.
Säbelgehänge, k. kardkötő.
Säbelklinge, w. kardpenge.

Säbelkuppel, 7i. kardszíj.
Säbelscheide, n. kardtok.
Säbeltasche, n. tarsoly.
Säbeltragriemen, h. kard

hordó szíj.
Säbenbaum, h. boróka.
Saccage, n. gabonaadó.
Saccakafíee, h. szakkakávé.
Saccharometer, h. czukor- 

mérő.
Sachbefund, h. lelet.
Sachbeschädigung, n. vagyo

ni kár.
Sachconti, tárgyi számla.
Sachdienlich, alkalmas, czél- 

szerü.
Sache, n. 1) ügy, dolog ; das 

ist nicht die Sache eines 
Kaufmanns, ez nem tarto
zik a kereskedőre ; gemei
ne Sache mit Jemandem 
machen, egy kézre dolgoz
ni valakivel ; 2) p e r; in 
Sachen des A. gegen B., 
Ä. perében B. eilen ; Nie
mand kann in eigener Sa
che Richter sein, sajéit 
ügyében senki sem lehet 
biró. [la.

Sachenconto, h. tárgyi szévm-
Sachengeschäfte, dologi ügy

letek.
Sachfällig, ügyvesztett, per

vesztes, pere 'vesztett; sach- 
falliger Theil, vesztes fé l; 
sachíallig werden, perét 
elveszteni, pervesztessé len
ni.

Sachíirma, 7i. tárgybeli czég.
Sachgenosse, h. iigytái's, ér

dekeltfél.
Sachgut, k. dologi áru.
Sachkatalog, h. tárgyjegyzék.
Sachkenner, 7i. szakértő.
Sachkonto, h. tárgyi számla.
Sachkundig, szakértő.
Sachkenntniss, n. tárgyis- 

mei'et.
Sachkundiger, h. szakértő.
Sachlage , n. tényálladék , 

helyzet, ügy mibenléte.
Sachregister, h. tárgymutató.
Sachter, h. zsajtár, i'ocska.
Sachverhalt, h. l. Sachlage.
Sachversicherung, n. tárgy- 

biztosítás.
Sachverständig, szaké-rtő; 

szakértőleg.
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Sachverständiger, h. szak
értő; Begutachtung durch 
Sachverständige, szakér
tők véleménxje , szakértők 
véleményadása.

Sachwalter, h. ügyvivő, ügy
véd.

I Sachwalterschaft, n. ügyvi- 
\ vőség.I Sachwerth, h. valódi érték,
I dologi érték.
I Sachwörterbuch, k. niüszó- 
! tár.
j Sack, h. 1) zsák ; in Säcke 

Yerpacken,bezsákolni,zsák- 
j ba pakolni ; m it Sack und
I Pack, mindenestül; Sack

inbegriffen, zsák beleértve;
I 2) zacskó, zseb; in den
I Sack stecken, bezsebelni.
. Säckel, h. zacskó.
I Sacken, 1) zsákolni, zsákba 
' tenni; 2) zsebeit xnegtöl-

teni.
Sackgeld, k. 1) gabnaadó ; 

2) a gabna zsákoláséiért 
já ró munkakér.

Sackleinwand, 7i. zsákvászon.
Säcklerwaare, n. keztyüs 

áru.
Sackpfeife, n. duda (hang

szer).
Sackpistole, n. zsebpisztoly, 

mordéily.
Sackstoff’, li. 1) zsákszövet; 

2) csomagoló szövet.
Sackträger, h. zsákhordó, te

herhordó.
Sackträgerlohn, h. zséikhor- 

dó díja, teherhordó-bér.
Sacktuch, k. zsebkendő, zseb- 

I beli.
j Sackuhr, 7i. zsebóra.I Sackwaage, n. csapófmt, 
j körtefont.1 Sackzwillich, h. dai’ócz, zsák- 

csín vat.
Sadebaum, h. boróka.
Sadebaumöl, k. borókaolaj.
Säemaschine, n. vetőgép.
Safíian, h. szattyán.
Saffianwaare, n, szattyáxi- 

éiru.
Safflor, h. vadsáfrány, tót 

sáfrány (festő anyag).
Safran, h. sáfrány.
Saftfarbe, ?/. nedvfesték.
Sage, azaz; 100 sage ein



Säge Sald irnng Samenhandel

hundert Gulden, 100 azaz 
egyszáz forint.

-Säge, n. fűrész.
Sägeblatt, k. fü r  észvas, fü - 

7'észlap.
Sägebogen, h. fiirésznyél.
Sägegestell, k. fiirészváz.
Sägeklotz, h. fürésztuskó.
Sagen, 7no7idani; sagen las

sen, üzenni, megüzenni ; 
sich nichts sagen lassen, 
nem hallgatni a szói'a; aus 
dem Gesagten ergiebt 
sich, a mondottakból kitü- 
7iö; gut sagen, dlJani, 
kezeskedni; ja sagen, igen
leni , á llíta n i; nein sa
gen, tagadni; er hat von 
Glück zu sagen, ezer sze- 
7'encséje.

Sägespan, h. fürészforgács.
Sägewaare, n. fürész-á/n.
Saggina, ??. szaggyin, seprii- 

czirok.
Sago, h. sago.
Sahlband, k. Sahlleisfce, n.

po'^ztószél; roszogó (vászon
nál).

Sahne, n. tejfel, tejszín.
Saisiren, lejoglalni.
Saison, n. üzleti időszak, 

idény, évad.
Saisonartikel, h. évadczikk.
Saite, n. húr.
Saiteninstrument, k. húros 

hangszer.
Salair, k. fizetés, díj.
Salami, h. szalámi.
Salariren, díjazni, fizetést 

adni.
Salat, h. saláta ; welscher 

Salat, olaxz saláta.
Salatextract, h. salátakivo

nat.
Salatschüssel, n. salátástál.
Salbe , 71. kenőcs; graue

Salbe, higanykenőcs, tetii- 
zsir.

Salbei, n. zsálya.
Salbeiessig, h. zsályaeczet.
Salbeiöl, k. zsályaolaj.
Saibling, h. lazacz.
Saldiren, kiegyenlíteni, kifi

zetni.
Saldirt, kiegyenlített, kifize

tett (szá7nla) ; ki van fizet
ve ( mint aláirás a szá7n- 
lán).

Saldirung, n. kifizetés, ki
egyenlítés ; nyugtázás.

Saldirungs ver e in, h. kiegy e7i- 
lítö egíjlet. ,

Saldo, h. egyenleg, kiegyen
lítési V. kifizetési Összeg ; 
7naradék; per Saldo auf 
neue Rechnung, egyenle
gül, fizetésül az új számlá
ra ; per Saldo von der 
vorigen Rechnung, egyen
legül, fizetésül az előbbi 
számláiból; den Saldo zie
hen, méi'leget vonni; zie
hen Sie auf mich per 
Saldo, intézvényezzen reám 
egyenlegül; reiuer Saldo, 
tiszta egyenleg; roher Sal
do, nyers egyenleg.

Saldo abschluss, h. egyenleg- 
lezárása.

Saldoausgleich, h. egyenleg 
kiegyenlítése.

Saldoauszug, h. égyeidegki- 
vonat.

Saldobetrag, h. egyenlegösz- 
szeg.

Saldobuch, k. egyenleg- 
kÖ7iyv.

Saldoconti, egyenlegszámla.
Saldocontist, h. számlave

zető.
Saldo conto, h. egyenlegszám

la.
Saldocontobuch, k. egyenle- 

gi számlakönyv.
Saldo credit , h. tartozási 

egyenleg.
Saldodebet, k. követelési 

egyenleg. .
H8tláoáiűevenz,n.(kv.)egyen-

legkülőnbözet.
Saldorest, h. ( kv.) egyenleg- 

maradvány.
Saldoübcrtrag , h. (kv .) 

egyenleg átvitel.
Saldovortrag, h. (kv.) egyen

leg áthozatala.
Saldozahlung, n. kiegyen

lítő fizetése, egyenleg kifi
zetése.

Salep,/n szalep, kosborgyökér.
Salepmehl, k. kosborgyökér- 

liszt, szalepliszt.
Salep W u r z e l ,  n. kosbor gyö

kér.
Salicylsaurepraeparate, sali- 

cylsavkészitmények.
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Salm, h. lazacz.
Salmiak, h. szalmíák, szala- 

miasó.
Salpeter, h. salétrom.
Salpetergeist, h. salétrom- 

szesz.
Salpetersäure, n. salét7'077i- 

sav.
Salva remissione, (rövidítve 

salv. rém. vagy s. i.) fenn
tartva a visszaküldés jogát.

Salviren, megmenteni; men
tesíteni.

Salvo errore calcuH, a szá- 
7iiitási hibát ide nem éi'tve.

Salvo errore et omissione, 
hibák kiigazítását fenn- 
tartva (röviden h. k. f . ) .

Salvus conductus, h. bátor
ságlevél.

Salz, k. só.
Salzamt, k. sóhivatal.
Salzbüchse, 7i. Salzfass, k. 

sótai'tó.
Salzbergwerk, k. sóbánya.
Salzfleisch, k. besózott hús.
Salzgefälle, k. sójövedék.
Salzgeist, h. sósav, sószesz.
Salzgurke, 7i. kovászosugot'ka 

( hordókba rakott ugorka).
Salzhöker, h. sókufár.
Salzlauge, n. sósliig.
Salzmonoxiol, k. sóegyed- 

áríiság.
Salzniederlage, n. sóraktár.
Salzpfannenstein, h. sóka- 

zánkő (a sófőzés trágyá
zásra szolgáló maradékai).

Salzregie, n. sójövedék.
Salzsaixre, n. sósav.
Salzschaumwaare, n. sóhab

ár a ( apró tárgyak, kosái'- 
kák, keresztek érS efél ék fá 
ból, sókristályokkal bevon
tatva).

Salzschenk, h. sókuféir.
Salzsoole, n. sósviz.
Salzstein, h.̂  kősó.
Salzverschleiss, k. sóeladás.
Salzverschleissamt, k. kincs

tári sóhivatal. .
Salzverschleissmonopol, k. 

sóegyedáruság.
Same, Samen, //. mag.
Samengräser, magfüvek.
Samenhandel, ä. Samen

handlung, 77. magkereske
dés.



Samenkändler Sanitätsanstalt Sanm pferd

Sameiiliändler, h. magkeres- 
k e d ö .

Samenkorn, k. mag, vető
mag.

Samenperle, n. aprógyöngy.
Sämerei, n. vetemenymagok.
Sämischleder, k. irha, irha- 

bőr.
Sammelbogen, h. gyüjtőív.
Sammelgeschäft, k. (vu .) 

gyűjtő üzlet.
Sammelname, n. gyűjtőnév 

( nem használandó az áru
küldésnél

Sammelstelle, n. (m i.) < yűj- 
tőhely.

Sammelwerk, k. (kk .) gyűj
teményes mű.

Sammet, h. bársony.
Sammethut, h. bársonyka

lap.
Sammetmütze, n. bársony

sapka.
Sammlung, n. gyűjtemény.
Sammlnngscasse, n gyűjlő- 

pénztár.
Sammt, h. l. Sammet.
Saiamtartige Gewebe , bár

sony szerű szövetek.
Sammtpapier, k. bársony pa

piros ( virágkészítéshez ).
Samovar, h. szamovár (orosz 

theaföző).
Sanctionirt, szentesített (tör-
. vény).
Sand, h. 1) homok, építő ho

mok ; 2) porzi) ; m it Sand 
bestreuen, beporozni; 3) 
zátony ; das Schiö ist auf 
den Sand gerathen, ahajó 
zátonyra jutott , a hajó 
megfenekl etl.

Sandarakharz, k. szandarak 
gyanta.

Sandbüchse, n. porzótartó.
Sandelholz, k. szandálfa.
Sandpapier, k. homokpapiros 

(tisztító és csiszoló szer).
Sandsteinwaare, n. homokkő 

áru.
Sanduhr, n. homokóra.
Sandwolle, n. homokos gyap

jú  (homokos vidéken te
nyésztett juhok gyapjúja).

Sänfte, n. gyaloghintó.
Sango (Masango), csereeszköz 

a négereknél.
Saniren, rendezni, rendbe

hozni ; ein Unternehmen 
saniren, valamely vállalat 
pénzügyeit rendbehozni.

Sanitätsanstalt, n. egészség- 
ügyi közintézet.

Sanitätswidrig, egészségelle
nes.

Sanitätszeugniss, k. egészsé
gi bizonyítvány.

Sapanholz, k. sapánfa ( vörös 
festő fa ).

Saphir, h. zafír (átlátszó kék- 
szinü drágakő).

Saponin, k. szappangyökér- 
kivonat.

Saraf, ( araboknál i szaraf, 
pénzváltó, bankár,l. Sarraf.

Sarcocolla, h. húsenyv.
Sardelle, ?i. szardella, ajók.
Sardellenbutter, w. a jóka vaj.
Sarder, sár der (barnavörös 

karneol).
Sardine, 7i. szardínia, apró 

ajók (ha l).
Sarg, h. koporsó.
Sarokowaja Bodska, (hordó) 

orosz gabonamérték == 40 
tvedro.

Sarraf, (arab) keleten pénz
váltók, kik különösen inint 
jószágigazgatók szerepel
nek, nagyobb részt örmé
nyek vagy indiak.

Sassafrassöl, k. sasszafrassz- 
olaj.

Sassolin, sasszolin (természe
tes pórissav).

Satinholz, k. szníinfa.
Satine, n. szatin (atlaszféle 

sokszínű selyemszövet).
Satinet, angol bőr ( tömött 

fonalgó gyapotszövet).
Satinirmaschine, 7i. simító 

gép.
Sattel, h. mjereg.
Sattelbaum, h. nyeregfa.
Satteldecke, n.nyeregtaka7'ó.
Sattelgurte, n. nyeregszorító.
Sattelleder, k. nyerges bőr. 
Sattelnadeh n. nyerges tű.
Sattlerwaare, n. nyerges-áru.
Saturei, rí. csombor borsfű, 

szátorja.
Satz, h. 1) ein Satz im Ge

wichte, fiókos sálymej'ték- 
7iek egyes fiókja; ein Satz 
Gewichte, mértéksorozat; 
2) díjtétel, árszabás; diese
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Waaren haben einen fes
ten Satz, ezeknek az árúk
nak megálló pítottái’uk van; 
nach dem Satze von 4'Vo 
berechnet, négy százalé
kos kulcs szerint számítva..

Satzbrief, h. jelzáloglevél.
Satzbuch, k. zálogkönyv.
Satzforderung, n. jelzálog

követelés.
Satzgläubiger, h. jelzáloghi

telező.
Satzpost, n. jelzálogtétel; die 

Ablösung einer Satzpost 
von der Bank, jelzálogté
tel megváltása a banktól ; 
als ersten Satzposten 
grundbücherlich einver
leiben, első hehjen bekeb- 
lezni.

Satzung, n. szabott ár.
Säuberung, n. takarítás, tisz

títás.
Saubohne, n. disznóbab.
Sauborste, n. disznósörte.
Sauceschale, Sauciére, n.. 

mártáscsésze.
Saucisschen, k. kolbászka.
Sauerampfer, h. sósJm.
Sauerbrunnen, h. savanyú- 

víz, ásványvíz, borvíz.
Sauerdornbeere, n. borbolya

sóska.
Sauerkleesalz, k. sóskasó. 
Sauerkohl, h. Sauerkraut, 

k. savamju káposzta.
Säuerling, h. 1) sóska ; 2) 

borvíz ; 3) keserű galócza.
Sauermilch, n. aludttej.
Sauerwasser, k. savanyxl- 

viz.
Saúrn, h. 1) osztrák súly =  

154 kg ; svájczi ürmérték 
—  150 li te r ; hosszxixági 
mér’ték — 22 posztó — 704 
rő f ; 2) szegély.

Säumen, késni, késedelmez- 
ni ; säumen Sie nicht ei
nen Augenblick mich 
wissen zu lassen, egy per- 
czig se késve tudassa ve
lem.

Säumig, késedelmes, késedel- 
mező; er ist ein säumi
ger Zahler, késlekedő fi
zető.

Sanmkorb, h. nyeregkosár.
Saumpferd, k. teherhordó ló.



Sanmsal Schachern Schadlos

Baumsal, h. es n. mulasztás, 
késedelem.

Baumsalszinsen, késedelmi 
kamatok.

Sanmsattel, h. tehemyereg.
Saumselig, késlekedő.
Säure, n. sav.
Savingbank,« .  takarékbank.
Savoir faire, üzleti ügyesség.
Sborsiren, előlegezni ; kifi

zetni.
Scadenz, n. lejárat.
Scadenzbuch, k. lejárati 

könyv.
Scala, n. fok, soi\ fokozat; 

értékfokozat.
Scala-Zinsenbereclinung, n. 

fokozatos kamatszámolás.
Scapulier, k, 1) rá llruha ; 

2) (a. m. Eösenkranz) ol
vasó.

Scartecke, n. irka-firka.
Scartirt, selejtezett.
Schaaf, h. etc. l. Schaf, etc,
Schaale, n. l. Schale.
Schaar, Schaare, n. l. Schar.
Schabbes, h. zsidó szombat, 

zsidó ün7iepnap.
Schabeisen, k. húsoló, húso- 

ló kasza (vargákná l): tek
nővakaró (pékeknél).

Schabemesser, k. húsoló kés.
Schaber, h. húsoló.
Schabewolle , n. hurnya- 

gyapjii.
Schäbig, ütött-kopott, kosz- 

lott.
Schabine, ri. fémverö hulla

dék (bronzfestékek készíté
sénél).

Schablon, k. Schablone, n. 
minta, mintaidom.

Schablonenhaft,schablonen- 
mássig, modoros ; modoro
sán.

Schabracke, n. csótár, nye
regtakaró.

Schabzieger, h. fűszeres sajt.
Schachbrett, k. sakktábla.
Schacher , h. csereberélés, 

csaklizás. '
Schacherei, n. cserehere.
Schacherer, h. csaklizó, cse

reberélő; Schacherer mit 
Concessionen, engedély- 
hajhás z.

Schachern, csaklizni, csere
berélni.

Schachern, k, csereberélés, 
adás-vevés.

Schachfigur , n. sakk báb , 
sakkfigura.

Schachmatt. Er ist ganz 
schachmatt, oda van.

Schachtel, n. katulya, skatu
lya, doboz.

Schachtelhalm, h. kanna- 
mosó.

Schachtelkrämer, h. doboz- 
árus, skatulyaárus.

Schachtelsaft, n. gyümölcslé.
Schaden, h. kár, veszte

ség, kár vallás; auf Scha
den und Gewinn, veszte
ség- és nyereségre; Scha
den haben , károsodni ; 
Schaden tragen, kárt visel
ni ; höherer Schaden, na
gyobb kár ; mit Schaden 
verkaufen, veszteséggel el
adni; empfindlicher Scha- j 
den, tetemes kár, teteme^ i 
veszteség; Schaden lei- j 
den, zu Schaden kommen, I 
károsodni , megkárosodni, 
kárt va llan i; Schaden zu- i 
fügen od. verursachen , | 
kárt tenni, kárt okozni, ká- i 
rositani ; Schaden bei et- I 
was haben, benne veszteni j 
valamiben, kárt vallani va- j 
lamiben ; durch Schaden ' 
wird man klug, kárán ta-  ̂
7iul a magyar ; Schaden, 
den der Éegen gebracht j 
hat, eső által okozott kár ; 
Schaden zur Bee, hajókár.

Schaden, kárt tenni; ártani, i 
kárára lenni; das anhal-| 
tende Eegenwetter hat 
den Saaten sehr gescha
det, a tartós esőzés a veté
sekben nagy kárt tett.

Schadenabschätzung , n.
( bizt.) kárbecslés.

Schadenanmeldmig , n.
( bizt.) kárbejelentés.

Schaden-Anweisebríef , h. 
(b izt.) kárutalványozó le
vél.

Schadenanzeigebrief, h.
( bizt.) kár jelentő levél.

Schadenassecuranz, n. kár- 
biztosítás.

Schadenbesíimmimg, n. 
(b izt.) kár megállapítása.
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Schadenbuch, k. kárkönyv.
Schadenersatz, h. kárpótlás, 

kártérítés; Schadenersatz 
fordern, kártérítést köve
telni ; Klage auf Schaden
ersatz, kártérítési kereset; 
Schadenersatz leisten, a 
kárt megtériterii.

Schadenersatzanspruch , h. 
kártalanítási igény, kárté
rítési igény.

Schadenersatzbetrag, h. kár
térítési összeg.

Schadenersatzklage, n. kár
térítési kereset.

Schadenershtzpflicht, w./i;ár- 
térítési kötelezettség.

Schadeneratzpflichtig, kár- 
térítésre kötelezett.

Schadenhöhe, n. kárösszeg.
Schadenliquidationsproto- 

GoW, k. (b izt.) kárfelvételi 
jegyzőkönyv.

Sehädenprocess, h. kártérí
tési per.

Schadenquittung, n. (bizt.) 
kárnyugta.

Schadenregulirungsbeamter 
h.(bi2t.) kárrendező.

Schadenvergütung, ti. kár
pótlás, l. Schadenersatz.

Schadenversicherung, n. 
kárbiztosítás.

Schad< nversicherungsan - 
stalt, n. (b izt.) kárbiztosító 
intézet.

Schadhaft, romlott, sérült, 
romi adózott, hibás (á r u );  
in schadhaftem Zustande, 
m"gromU tt állapotban ; 
schadhaft werden, meg- 
7'omlani, megrongálódiii.

Schadhaftigkeit, n. romlott 
állapot.

Schädigen, kárt tenni, kárt 
okozni, ko rositani.

Schädlich, káros; kártékony.
Schädlichkeit, n. ártalom ; 

Gesundheitsschadlichkei - 
ten fhirch Fabriksbetiieb, 
egészségügyi ártalmak gyá
ra k követk( ztében.

Schadlosbürge, h. kárta'.n7ií- 
tó kezes.

Schadlos halten, kárpóiolni, 
kártalanítani; sich schad
los halten, magát kártala
nítani.



Scliadloslialtnxig Sdialengnssrad Schatzsckein

Schadloshaltung, n. kártala- 
nítás.

Schaf, k.jiűi, birka.
Schäfchen, k.jnhocska; sein 

Schäfchen ins Trockene 
bringen, magárói meg nem 
feledkezni; er hat sein 
Schäfchen in« Trockene 
gebracht, rendén van a 
szénája, rendén a szénája.

Schaff, Schaffe], k. dézsa.
Schaff, k. 1) dézsa; 2) gabo

namérték Salzburgban =  
362’64 l., Augsburgban =  
205'3 I . ; szénmérték Ka- 
rlnthiában =  4 bécsi mérő 
^ 2 4 6  l.

Schaffell, k.juhbÖr.
Schaffen, tenni, alkotni; die

ser Kunde macht uns viel 
zu schaffen, ez a vevő sok 
bajt okoz nekünk ; ich will 
nichts mit ihm zu schaffen 
haben, nem akarok vele 
érintkez7ii; ich habe mit 
dieser Sache nichts zu 
schaffen, semmi közöm eh
hez a dologhoz ; unser Aus
fuhrhandel muss sich 
fremde Märkte schaffen, 
külkereskedelmünknek ide
gen piaczoknt kell szerez
n ie; Geld schaffen, péiizt 
szerezni, pénzt keríteni.

Schaffner, h. 1) mmdenes, 
sáfár ; 2) ( Németország
ban) (vu .) kalauz.

Schafgarbenöl, k. cziczha- 
farkolaj.

Schafleder, k.jiűibör.
Schafpelz, h. juhászbunda.
Schafscheere, n. juhnyíró 

olló.
Schaft, h. nyél.
Schaftíialm, h, Schäftheu, 

k. kannamosó, surló.
Schafvieh, k. ju h .
Schafwolle, 7í. gyapjú, juh - 

gyapju.
Schaöwollstoff, h. gyapjú

szövet, gyapjú kelme.
Schafwollwaare, n. gyapju- 

áru.
Schalbrett, k. széldeszka (e l

lentéte : szindeszka).
Schale, n. 1) csésze, findzsa ; 

2) mérleg serpenyő; sobald 
die Waare über die Schale

gegangen ist, ist sie für 
Bechnung des Käufers, a 
mérlegelés megtörténte után 
az áru a vevőt illeti, a 
mérlegelés megtörténteután 
a koczkázatot a vevő viseli; 
3) héj ; 4) hüvely, tok.

Schalengussrad, k. héjönte- 
tü kerék.

Schalenlack, h. sellak.
Schalen wage, 7i. téiny ér mér

leg, ser peng ős mé^ieg, csé- 
szés mérleg.

Schälmaschine, n. hámozó 
fl^P-

Schalmei, n. tárogató; pász- 
torsip.

Schalotte, n. mogyoróhagy
ma.

Schalter, h. kiadóablak,pénz
tárablaké

Schalterbrett , k. pénztári 
ablakdeszka.

Schalthier, k. héjas állat, 
kagyló,

Schaluppe, 7i. ladik, sajka.
Schalwage, ?i.Z.Schalenwage.
Schande,«; szégyen, kudarcz;
, Schande einlegen, lm dar- 

czot vallani.
Schank, h. italmérés.
Schankbefugniss, n. italmé

rési jog.
I Schankgerech tigkeit,ital- 

mérési jog, mint i'egale.
Schankgewerbe , k. italmé

rési üzlet.
Schanksteuer, n. italadó.
Schappe, 7i. selyemhuUadék.
Schappseide, 7i. chappe-se- 

lyem.
Schar, Schare, n. szántóvas, 

ekevas.
Scharf, éles ; élesen, ponto- 

SÜ71, szigorúan ; scharf 
rechnen, pontosan számol
ni; einen Schuldner scharf 
behandeln, szigorúan bán
ni az adóssal; scharf be
grenzen, pontosan mégha- 
tároz7ii.

Scharfsichtig, éles látású, 
éles szemű.

Scharlach, h. skárlát.
Schaiiachl3eere, n. bíborbo

gyó.
Scharlachlack, h. hiborlak,
Scbarlachroth, skáiiá tpiros.
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bíborpiros ; die scharlach- 
rothe Trichterwinde, skár
lát perkáta.

Scharnir, k. sai'okvas, csuk
ló, l. Charniere.

Schärpe, n. vitézöv, öv.
Scharte, n. zsoUina.
Scharteke, n. 1) i r k a f i r k a ; 

2) l. Strazza.
Schattenspiele, éirnyékjáté

kok (fából, raspléhvel és 
üveggel kapcsolatban).

Schütter, n. keményvászon.
Schatulle, 7i. doboz, skatu

lya; pénzszekrényke.
Schatz, h. kincs . reich an 

Schätzen, kincses.
Schatzanweisung, n. kincs

tári utalvány.
Schätzbar, becses; sehr 

schätzbare Mittheilungen, 
igen becses közlések.

Schatzbonscoupons , kincs
tári utalvány szelvények.

Schätzen, becsülni,felbecsül
n i ; annähernd schätzen, 
megközelítőleg becsübii; 
der Schaden ist durch 
die Sachverständigen auf 
5000 Gulden geschätzt, a 
kárt a szakértők ötezer fo 
rintra becsülik ; wie hoch 
schätzen Sie diesen Stoff ? 
menziyire tartja ezt a kel
tűét ?; Ihr geschätztes 
Schreiben, becses levele; 
w ir wissen Ihre Gründe 
zu schätzen, okait méltá
nyolni tudjuk; er soll 
sich glücklich schätzen, 
dass . . . ,  szerc7icséjének
tartsa, hogy . . .

Schätzer, h. becslő, becsüs.
Schätzergebühr, 7i. becslési 

díj, becsüsdij.
Schatzkammer, n. kincses- 

ház, kincstár.
Schatzkammerschein , h. 

kincstári utalvá7iy, kincs
tárijegy. [léida.

Schatzkästchen, k. kincses-
Schätzmännerinstruction,«. 

becslő utasítás.
Schätzmeister,, h. becsjnester, 

becsüs.
Schätzpreis, h. becsár.
Schatzschein, h. kincstári 

u ta lv á 7 iy , kincstári je g y .



Scliatznng
Scliatznng, n. adó,
Schätzung, n. becslés; becsű; 

gerichtliche Schätzung, 
birói becslés.

Schätzungshetrag, k. becslé
si összeg. \̂ vél.

Schätzungsbrief, h. hecsüle-
Schätzungscommissär , li. 

becslö biztos.
Schätzungseid, li.becslöeskii.
Schätzungsergebniss, A'.äiiCi?- 

lési eredmény.
Schätzungsgebühr, n. becs

lési illeték.
Sehätzungspreis, h. becsár.
Schätzungswerth, h. becsér

ték.
Scliauanstalt , n. kiállítás 

szemlére ‘(különösen a kül
földre küldendő selyem., vá
szon stb. hatósági megte
kintése).

Schaub, h. zsúp (pl. szalma).
Schaufel, n. lapát.
Schaufenster, k. kirakat; in 

den Schaufenstern ausge
stellte Waaren, a kirakat
ba tett áruk.

Schaustück, k. mutatvány- 
darab.

Schaumünze, n. emlékpéuz.
Schaumwein, k. pezsgő, pezs

gőbor.
Schedule , n. f pénziigíjnél) 

csoport, osztály; (banknál) 
minta.

Scheere, n. olló.
Scheergarn, k. mejjékfonal.
Scheermaschine, n. (gyap

jú )  nyírógép.
Scheermesser, k. borotva, 

borotválókés.
Scheerrahmen, h. fonalvető.
Scheerwolle, n. nyírt gyapjú.
Schefi'el, h. 1) dézsa; véka 

(német ürmérték, körülbe- 
lől ötven lite r) ; 2) mércze 
(körülbelöl 10 liter).

Scheibe, n . l )  korong; (vu.) 
tárcsa; 2) tábla, üveg
tábla.

Scheibenglas, k. ablaküveg, 
táblaüveg.

Scheidarbeit, n. válogatás, 
szemelés.

Scheide, n. 1) tok; 2) harcsa.
Scheidemünze, n. váltópénz, 

aprópénz.

Scheiden
Scheiden, 1) kiválni; unser 

Eeisender, Herr N. schei
det aus unserem Hause, 
utazónk N. úr kilép házunk
ból ; aus der Gesellschaft 
scheiden, a társaséigból 
kiválni; 2) (b .) rá lá tn i; 
Gold von Silber scheiden, 
aranyat válatni ezüsttől.

Scheidepfanne, n. választó 
edény.

Scheidewasser, k. választó
víz.

Schein, h. 1) je g y , elis
mervény, nyugta; gegen 
Schein zahlen, nyugtára 

fizetni, nyugta mellett f i 
zetni; ich habe darüber 
einen vollgiltigen Schein, 
erről érvényes nyugtám 
van; einen Schein ausstel
len , elismervényt k iá llí
tani ; nyugtatványozni ; 2) 
látszat; so wie es den 
Schein hat, a mint látszik.

Scheinactionär, h. álrészvé
nyes, l. Strohmann.

Scheindividende, n. színlett 
osztalék.

Scheinen, látszani, tetszeni; 
Caöee scheint höher ge
hen zu wollen, úgy látszik, 
hogy a kávé emelkedőben 
van.

Scheingeschäft, k. (b r.) szín
lelt ügylet.

Scheingulden, h. váltófo
rint.

Scheinkauf, h. színlett vétel, 
színlelt vásár ( nem komoly 
vásár).

Scheinvérabredung, n. szín- 
leges megállapodás.

Scheinverkauf, h. színlett el
adás.

Scheinvertrag, h. szinleges 
szerződés, álszerződés.

Scheit, k. hasáb (fa ).
Scheitelholz, Scheitholz, k. 

hasábfa.
Scheitern, hajótörést szen

vedni ; unser Unterneh
men ist vollständig ge
scheitert, vállalatunk tel
jesen megbukott; alle seine 
Anstrengungen sind an 
dem Widerspruche eini
ger Gläubiger gescheitert,
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Schenkniigsiirkimde
néhány hitelező ellenmon
dása, miatt minden törek
vése meghiusúlt v. hajótö
rést szenvedett; alle unsere 
Versuche sind gescheitert, 
minden kisérletünk füstbe 
ment, minden kisérletünk 
meghiúsult.

Schellack, h. sellák, lakk- 
mézga.

Schellackfirniss, h. sellák- 
fénymáz ( politúr a, bor- 
szeszta rtalmu fény máz).

Schelle, n. csengetyü.
Schema, k. vázlat, m infa ; 

belieben Sie das beilie
gende Schema auszufül
len, szíveskedjék a mellékelt 
mintát kitölteni; Schema 
für Drucksorten und Pa
pier , nyomtatványok és 
papirnemek mintakönyve.

Schemapreis, h. mintakönyvi 
ár.

Schematismus, h. névsor;  
tiszti névtár, czimtár.

Schemel, h. zsámoly.
Schenillen, l. Chenillen.
Schenk, h. korcsmáros, csap

iáros.
Schenke, n. korcsma, bor

ház.
Schenken, ajándékozni; ich 

hitte mir Ihr Vertrauen 
zu schenken, kérem, aján
dékozzon meg bizalmával; 
ich erkenne dankbar das 
mir geschenkte Vertrau
en, hálával veszem az irán
tam mutatott bizalmat; ich 
bitte meinem beigefügten 
Preiscourante Ihre Auf
merksamkeit zu schen
ken, kérem, legyen figye
lemmel mellékelt árjegyzé- 
kemre ; a mellékelt árjegy
zékemre kikérem becses f i 
gyelmét; Glauben schen
ken, Mtelt adni.

Schenkgerechtigkeit , n. 
Schenkregale, k. italmé
rési jog.

Schenksteuer, n. italadó, 
kimérési adó.

Schenktisch, h. söntés, ítal- 
mérőasztal.

Schenkung, n. ajándékozás.
Schenkungsurkunde , n.
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n jd m lé k le v é l , a d o rn á n y le -  
n>L

Schenkwirtscliaft, n. italme-
Scherbe, n. cserép.
Scherhenkobalt, h. legykö.
Schere, n. olló, l. Scheere.
Schererei, n. bajlódás, ve

sződné g ; Schererei verur
sachen, gal i I) ás kodni.

Scherflein, k .f i l lé r :  er hat 
sein Scherflein im T ro
ckenen, rendén van a szé
nája ; sein Scherflein zu 
etwas beitragen, tehetsége 
szerint já riíln i valamihez.

Schettei-, h . k em é n y  vászon .
Scheuer, n. pajta, csűr.
Scheuerkrallt, k. snrló, sur- 

lófü, kannamosó.
Scheuerziegel, h. surlótegla.
Scheune, n. l. Scheuer.
Schiavina, n. fők ép matróz- 

köpenyegekre használt 
hosszú szőrű durva barnás 
posztó neve.

Schichtarbeit, n .  f b . )  n a p 
szá m m u n k a .

Schichten, rétegezni.
Schichtlohn, li. napszámbér.
Schicken, küldeni.
Schicklich, illő, kellő, alkal

mas; wir haben eine schick
liche Gelegenheit abge
wartet Ihnen dies mitzu- 
theilen, megvártuk a, kellő 
alkabnat, hogy Önnel tu
dassuk.

Schieben, to ln i; die Schuld 
auf Jemanden schieben, 
más nyákéiba hárítani a 
hibát, mást okolni ( a hibá
ért) ; seine Schuld auf ei
nen Anderen schieben, 
bÜ7iét másra, kenni; auf 
die, lange Bank schieben, 
húzni-halogatni ( a dolgot); 
von einem Tage auf den 
anderen schieben, von 
heute auf morgen schie
ben, napról napra halo
gatni.

Schieber, h. 1) tolózár, re
tesz; 2) ablakfiók, tolás ab
lak.

Schiebfenster, n. tolás ab
lak, ablakfiók.

Schiebkarren, h. taliga, tar- 
goncza.

Schiebkasten, h. kihúzó szek
rény, fiókos s ekrény.

Schieblade, n. tolófiók, fiók.
Schiebtruhe, n. taliga.
Schiedsgericht, k. réilasztott 

bíróság.
Schiedsgerichtlich , válasz

tott birósági; schiedsge
richtliche Entscheidung, 
víilasztott birósági határo
zat.

Schiedsmann, Schiedsrich
ter, h. választott bíró.

Schiedsrichterlich,^.schieds
gerichtlich.

Schiedsspruch, h. véilasztoít 
bíróság ítélete.

Schiedsvertrag, h. választott 
birósági szerződés.

Schiefer, h. pala.
Schiefergriffel, h. palavessző.
Schieferkohle, w. paláskö- 

szén.
Schieferöl, k. palaolaj.
Schieferpapier, k. palapapi-

7'OS.
Schieferpapiertafel, n. pala- 

papiros-táhla.
Schieferplatte, n. palatábla.
Schieferstein, h. palakő.
Schief er stein waare, 71. pala- 

kőárú.
Schieferstift, h. palavesszö.
Schiefertafel, n. palatábla.
Schiefertheer, h. cs k. pala

kátrány.
Schiene, 7 1. (vu .) sÍ7i; sÍ7ivas.
Schienenweg, h. vasút.
Schierlingskraut, k. biirökfü.
Schiessbaumwolle, n. lőgya- 

pot.
Schiessgewehr. k. lőfegíjver.
Schiesspulver, k. lőpor, pus

kapor.
Schiff, k. hajó; leckes Schifí, 

kily ukadt, lyukas hajó ; zu 
Schiffe fahren, hajón me7i- 
n i; zu Schiffe gehen, ha
jóra szállani; Schiff und 
Ladung, (b izt.) hajót íar- 
talmával ( biztosítani).

Schiffbar, hajózható, hajó- 
kázható; schiffbarer Fluss, 
hajózható folyó, hajóbiró 
folyó.

Schiffbarkeit, 71. hajózható
ság.

Schiffbruch, h. hajótörés; er 
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hat Schiffbruch an seinem 
Eufe gelitten, hírneve 
csorbíit szenvedett, jő  hír
nevét vesztette.

Schiffbrüchig , hajótörést 
szen> edett.

Schiffen, hajózni; wenn Sie 
die Frucht nach Wien 
aufwärts schiffen lassen 
wollen, so beträgt die 
Frach t. .., ha a gabonát 
Bécsbe hajóm felfelé szál
lít avii akarja, a költség . . .  
lesz.

Schiffer, h. hajós.
Schiö'ergeschäft, k. hajóüz- 

lefi
Schifíei'gilde, n. hajóstestület.
Schiffahrt, n. hajózás.
Schiffahrtsgesellschaft, n. 

hajózási társaság.
Schiffahrtsunternehmung , 

n. hajózási vállalat.
Schifíahrtsverkehr, h. hajó

zásiforgalom.
Schiffahrtsvertrag, h. hajó

zási szerződés.
Schiffmesser, h. hajónvrő.
Schiffmühle, n. hajómalom.
Schiffsanker, h. hajó)horgo7iy.
Schiffsbauholz, k. hajóépí

tőfa.
Schiffsbaupraemie, n. hajó- 

építési díj.
Schiffsbaucontract, h. ács- 

levél.
Schiffsbefrachter, h. hajó)- 

rakodó.
Schifíscertificat, k. hajóiga

zolvány.
Schiffscourtage, n. hajózási 

alkuszd j.
Schiffsfracht, n, hajóteher.
Schiffsgelegenheit, n. Mit 

erster Schiffsgelegenheit 
senden wir Ihnen, az első 
hajóval küldjük Önnek.

Sciiiffsgerathschaften, hajó- 
szei'számok , hajóeszközök.

Schiffsherr, h. hajótulajdo
nos.

Schiff'skapitän, h. hajós ka
pitány.

Schiffskette, 7i.,hajóláncz.
Schiffsladung, n. hajóteher, 

hajórakomány.
Schiffslände, k. rakpai't (ha- 

jónál).
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Schifislast, V. hajóleher; ke- 
reskedeimi mérték is =  2 
tonna =-= 2000 kg,

Schifísmakler, Scliiffsmak- 
ler, h. hajóalkusz.

Schiffsmanifest, k. h a j’)he- 
rallás. .

Schiffsmannschaft, n. hajó
le géni,ség.

Schifísmaskopei, n. hajós- 
tcirsaság. i

Schiff’smesser, h. hajóút érő. !
Schiffspart, h. hajóré--<z. \
vSchiffspartner, h. hajóré

szes, hajó részvény es.
Schiffspatron, h. hajósgazda.
Schiffspech, k. hajószurok.
Schiffspfund, k. hajómázsa, 

hajófont ( képzeleti súly == 
löO kg,).'

Schiffsprocurenr, h. hajó- 
szerző.

Sehiffsproviant, h. hajóélelmi 
szer.

Schiffsregister, k. hajójegy- 
zék.

Schiffsseil, k. hajókötél.
Schiffstransport, h. hajón 

szállítás.
Schiffsvolk, k. hajólegényséy, 

hajós nép.
Schiffswerfte, n. hajógyéir.
Schiffswerft Verwaltung , n. 

hajógyárkezelés.
Schiffsziehen, k. hajóvonta

tás.
Schiffszwieback, k. Iwjóskét- 

szersült.
Schiftungsauftrag, h. hajó- 

könnyebbitési meghagyás.
Schiftungszettel, k. hajó

könny ebbítési jegy.
Sch ild ,//.̂ s k. \) czégtábla, 

czimer, czégér; 2) ( könyv
kötőknél) sarkczím; 3) 
paizs ; czimpaizs.

Schildhuhn, k. nyírfajd.
Schildkröte, n. teknősbéka.
Schildkrötenschale, n. tek- 

nösbékahéj, békatelmő.
Schildkrot, Schildpatt, k. 

békateknő.
Schildpattwaare, n. békatek- 

nő-áru.
Schilf, h. és k., Schilfrohr, k. 

nád, káka.
Schilfwaare, n. kákaáru, 

nádáru.

Schill, h. süllő.
Schiller, Schillerwein, h. sil- 

terhor, kástélyos bor.
Sehillersteiii, h. csillámkő.
Schilling, h. 1) pénz; das soll 

uns einen hübschen Schil
ling einbringen, ez szép 

. pénzt fog nek ünk hozni ; 2) 
( iingol pénz): shilling =  
60 k r .

Schimmelig, penészes.
Schinakel, h. csalnak, ladik.
Schindel, h. zsindely , fa 

zsindely.
Schindelnagel, h. zsindely- 

szeg.
Schinken, h.sódar, sonka.
Schippe, n. lapát.
Schirding, h. bakacsin (fe 

kete V. kékszinre festett 
vászon).

Schirm, h. ernyő, kiil. eser
nyő; Lichtschirm,
ggertf/aHlenző.

Schirmfutter, k. esernyőtök.
Schirmgestell, k. ernyőváz.
Schirmleder, k. ernyő (bőr

ből).
Schirmstock, h. ernyőbot.
Schirm wand, n. olaszfal.
Schlachthaus, k. vágóhíd.
Schlachtsteuer, n. vágóadó.
Schlachtvieh, k. vágómarha.
Schlacke, n. salak, érczsalak.
Schlackenwolle, n. salak- 

gyapju.
Schlackig, salakos.
Schlackwurst, n. hurka, kol

bász.
Schlafcoupé, k. (vu.) háló

szakasz.
Schlafhaube, n. hálófejkötő.
Schlafmittel, k. altató szer.
Schlafmütze, n. hálósipka.
Schlafrock, h. hálóköntös, 

pongyola.
Schlag, h. 1) ütés, csapás; ein 

harter Schlag hat unsere 
Industrie betroffen, súlyos 
csapás érte iparunkat; 2) 
fa j, fa jta ; ein schöner 
Schlag Pferde, JO föjía lo
vak.

Schlagbar, (erdészet), vág
ható.

Schlagbaum, h. sorompó; so- 
rompófa.

Schlägel, h. 1) sulyok; 2)
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dobverő ; 3) mozsárütő; 4) 
czomb.

Schlagen, ütni, verni, vágni; 
das schlägt in unser Fach, 
ez a mi szakmánkba rá g ; 
die Unkosten auf die Waa- 
ren schlagen, a költséget az 
árura ve tn i; die Zinsen 
zum Kapitale schlagen, a 
kamatokat a tőkéhez csatol- 
in ; in etwas schlagen, va
lamibe göngyölni; Wein 
in Fässer schlagen, bort 
hordóba, önteni; Lärm 
schlagen, lármát ü tn i; ei
nen Knoten schlagen , 
csombókot kötni (pl. csoma
gol árnál ) ;  er ist ein ge
schlagener Manu, vége 
van, oda van.

Schlagend, csattanós; csatta
nósan; schlagender Grund, 
döntő é rv ; schlagender 
Beweis, döntő bizonyíték.

Schlaggold, k. aranyfüst.
Schlagleisten, h. borító heve

der (kocsigyártásnál).
Schlaglineal, k. fejes vo

nalzó.
Schlagloth, k. forrasztó.
Schlagobers, k. tejszin föle.
Schlagpinsel, h. pettyezö 

ecset.
Schlagschatz , h. bányoló 

adó; pénzvérési díj (a  
pénzverési jogért fizetendő 
díj).

Schlaguhr, n. ütSóra.
Schlagwärter, h. sorompóör.
Schlagwerk, k. ütőmű ; (vu.) 

harang mii.
Schl gwort, k. jelszó; muta

tó szó, vezérszó.
Schlampe, n. moslék.
Schlampe, n. czefre.
Schlangenfett, k. kigyózsii.
Schlangenhaut, n. kigyóbőr.
Schlangenholz, k. kigyófa.
Schlangenköpfchen, k. kauri 

(apró kagylóké j 7iyersen 
vagy fúrott lyukakkal).

Schlangenrohr, h. kigyódzó 
cső.

S chlangenwurzel, n. pozdor.
Schlappe, n. veszteség, ku- 

darcz; A. hat jetzt an Ei- 
senbahnactien eine schö
ne Schlappe bekommen,
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A . vaspá lya-részvényeken 
most nagy veszteséget szen
vedett ; eine Schlappe er
leiden, veszteséget szenved
ni, kudarczot vfillan i; Je
mandem eine Schlappe 
heibringen, veszteséget 
okozni valakinek.

Schlapphnt, li. konya kalap 
{lekonyult karirmíju ka
lap).

Schlarfe, n. pacsinag, csoszo
gó papucs.

Schlau, ravasz,eszefűrt, gya- 
mrt.

Schlauch, h. tömlő.
Schlauheit, n. ravaszság.
Schlankopf, h. ravasz mester, 

róka.
Schlecht, rossz; jelentéktelen, 

silány; schlecht werden, 
silányulni; schlechtes Pa
pier, rossz papír (rosszál 
kamatozó papír) ; schlech
te Zeiten, i’ossz idők, nehéz 
idők; die Waaren gehen 
schlecht ab, az árúk rosz- 
szúl kelnek.

Schlechtfärber, h. kékfestő 
( ellentéte —  Schönfärber, 
müfestő).

Schlegel, h. horpalaczk.
Schlehe, n. kökény.
Schleichhandel, h. dugárus- 

ság, csempészet; Schleich
handel treiben, csempész- 
kedni.

Schleichhändler, h. csempész.
Schleier, h. fátyol.
Schleierflor, h. Schleiertuch, 

k. fátyolszövet, fátyol.
Schleife, n. 1) szánka; csusz

ka ; 2} csokor, bokor; kül. 
szalaghokor ( ruhán) ; 3) 
czimszalag l. Postschleife;
4) hurok, tőr.

Schleifen, köszörülni.
Schleifer, h. köszörűs.
Schleifhandel, h. csempészet.
Schleifstein, h. köszörükö, 

fenkő.
Schleif steintrog , Schleif

trog, h. köszörükőváju.
Schlempe, n. czefre.
Schlendrianarbeit, n. hányt- 

Vetett munka.
Schlenke, n. parittya ( Ja

guar d szövőszékekhez).

Schleppkahn, n. (vu .) von
tató pálya.

Schleppe, n. uszály.
Schleppen, k. (ha j.) vonta

tás.
Schleppkleid, k. uszály os 

rnha.
Schleppladung , n. (ha j.) 

uszály teher.
Schleppschiff, k. (ha j.) von

tató hajó.
Schleppseil, k. vontató kö

tél.
Schlepptrog, h. (b .) vontató 

tató szán.
Schlepptau, n. (haj.) von

tató, vontató kötél; in 
Schlepptau nehmen, von
tatni; unsere Börse ist im 
Schlepptau von Wien, bör
zénk ( tőzsdénk )Bécs uszály- 
hordozója.

Schlesische Leinwand, n. 
sziléziai vászon.

Schleudern, harácsolni, el
herdálni, elfecsérelni; igen 
olcsón á ru ln i; diese Kauf
leute schleudern und ver
derben das Geschäft, ezek 
a kereskedők harácsolnak és 
elrontják az üzletet.

Schleuderei, n. harácsolás ; 
er hat das Geschäft durch 
Schleuderei verdorben , 
harácsolással rontotta el az 
üzletet.

Schleuderer, h. herdáló, fe 
csérelő, haréicsoló.

Schleuderpreis, h. potomár.
Schleunig, gyoi’s ; gyorsan; 

ich werde Ihre Aufträge 
aufs schleunigste ausfüh
ren, megrendeléseit a leg
gyorsabban fogom teljesí
teni.

Schleuse, 7i. zsilip.
Schleusengeld, k. zsilipdíj, 

zsilip vám.
Schlichteisen, k. simító vas.
Schlichten, egyengetni, ki- 

egyenliteni, elintézni, él
ig azita ni ( barátságos 
utón) ;  er wird die Sache 
zu Ihrer Zufriedenheit 
schlichten, az ügyet meg
elégedésére fogja elintézni.

Schlichtfeile, n. simító rás
poly.
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Schlichthammer, h. egyen
gető kalapács.

Schlichthobel, h. simító 
gyalu.

Schlichtmeissel, h. siinítá 
véső.

Schlichtmond, h. simító kés.
Schlichtpinsel , h. simító 

ecset.
Schlichtung, n. kiegyenlítés,, 

elintézés.
Schliesse, n. kapocs.
Schliesseisen, k. kapocs vas.
Schliessen, zárni, kötni; e i

nen Handel schliessen, 
alkut kötni, alkura lép
n i;  einen Vergleich 
schliessen, egyességre lép
ni ; die Sitzung schlies
sen, az ülést bezárni v. be
rekeszteni ; hieran schlies
sen wir die Bitte , eh
hez csatoljuk kérésünket; 
bevor ich diesen Brief 
schliesse, mielőtt e levelet 
befejezném; ich schliesse 
aus ihrem Briefe, levelé
ből következtetem; Jeman
des Conto schliessen, ( a. 
771. die Geschäftverbin
dung aufheben), számláját 
lezárni (ellentéte: szá7ulát 
nyitn i); geschlossen durch 
Makler N., köttetett N. al
kusz á lta l; die Afo Kente 
schloss fest á 97, a négy 
százalékos járadék 97-tel 
zárult szilá7'dul.

Schliessliche Auseinander
setzung, n. végkiegyenli- 
tés.

Schliessriegel, h. zárütköző.
Schliessung, ?i. zárás, elzá

rás ; Schliessung einer 
Rechnung, számla lezá
rása ; Schliessung eines 
Vertrages, szerződés nieg- 
kötése.

Schliff, h. köszörülék, köszö- 
7'ülö hulladék.

Schlimm, rossz, gonosz ; im 
schlimmsten Falle, a le g - 
7'osszahb esetben ; schlim
mer machen, i'osszabbita- 
n i ; schlimmer werden, 
rosszabbfiln i.

Schlinge, n. hurok, tőr.
Schlitten, h. szán.



Schlittsclmli Scliliisselgeld Schmierseife

Bchlittscliuh, h. koi'csolya.
Schlitzbrenner, h. réslángzó 

( lám-pánál).
Schlitzsäge, n. résvágó fű 

rész.
Schloss, k. 1) lakat, zár; 

besetztes Schloss, borított 
zá r; 2) kapocs.

Schlosser, h. lakatos.
Schlosserarbeit, n. lakatos- 

munka.
Schlossereisen, k. lakatvas.
Schlosserwaare, n. lakatos

áru.
Schlosserwerkzeug, k. laka

tosszerszám.
Schlossriegel, h. ravasz.
Schlotterapfel, h. csörgő- 

alma.
Schlupfhafen, h. (ha j) zug- 

kikötő, húvórév.
Schluss, h. 1) berekesztés, be

fejezés, vég; um die Sache 
zum Schlüsse zu bringen, 
hogy az ügyet befejezzük ; 
Schluss einer Sitzung, 
ülés vége; am Schlüsse 
des Jahres, az év végével; 
2) kötés; Schluss auf Ge
ben und Nehmen, adás- 
vevési kötés; Schluss auf 
Noch, még ügylet; 3) (b r .) 
tétel; in ganzen Schlüs
sen , egész börzei tételek
ben; 4) (a. m. Folgerung) 
következtetés; es lässt 
sich daraus kein anderer 
Schluss ziehen, ebből más 
nem következtethető.

Schlussabrechnung, n. vég
leszámolás.

Schlussabsatz, h. zárbekez
dés, végső bekezdés.

Schlussbemerkung, n. vég
jegyzet. \_tés.

Schlussbericht, h. zárjelen-
Schlussbetrag, h. végösszeg.
Schlussbilanz, n. zármérleg, 

zárszámadási mérleg.
ScJilussbrief, h. kötlevél, kö

téslevél.
Schlusscollationirung, n. 

( kv.) végegybehasonlitás.
Sclilussdividende, n. végosz- 

lalék.
Schlüssel, h. kulcs.
Schlüsselepoche, n. (bizt.) 

kulcs időszak.

Kereskedelmi szótár. I.

Schlüsselgeld, k. kulcspénz.
Schlüsselhaken, h. kulcs

horog.
Schlussergebniss, k. végered

mény.
Schlussfassung, n. határozat- 

hozatal.
Schlüssig, eltökélt, elhatáro

zott ; schlüssig werden, 
magát elhatározni; die 
Versammlung ist nicht 
schlüssig geworden, a gyű
lés nem határozott.

Schlussnote, n. kötjegy, kö- 
tésjegy.

Schlussnotjrung, n. (b r.) 
végjegyzés; die Schluss- 
notirungen der Pariser 
Börse, a párizsi börze vég
jegyzései.

Schlussprotokoll, k. zár jegy
zőkönyv.

Schlusspreis, h. (b r.) utolsó 
á r; der Schlusspreis der 
4 proc. Eente war 98, a 
négy százalékos járadék 
utolsó ára 98 volt.

Schlusspunkt, h. végpont, 
zárpont.

Schlussrechnung, n. zárszá
madás ; végszámla.

Schlusssumme, n. végösszeg
Schlusstermin, h. végső ha

tárnap.
Schlussverhandlung, n. vég

tárgyalás.
Schlussvertheilung, n.(csőd) 

utolsó felosztás, zár felosz
tás.

Schlusszahlung, n. utolsó f i 
zetés.

Schlusszettel, h. kötésjegy.
Schmadderbuch, k. első fe l

jegyzési könyv.
Schmalleder, k. vékony bőr.
Schmalspurbahn , schmal

spurige Bahn, n. (vu.) 
keskeny vág ányu vasút.

Schmälte, n. kéküveg, kobalt- 
üveg.

Schmaltepapier , k. smálta- 
papiros, kékitŐpapiros.

Schmalz, k. zsir, olvasztott 
vaj.

Schmalzbutter, n. zsirvaj.
Schmasche , n. báránybőr 

(kikészítve).
Schmecksig, romlott (á ru ).
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Schmeer, h. háj, l. Schmer.
Schmelz, h. zománcz, máz.
Schmelzarbeit,n.\)zománcz- 

mü; 2) olvasztó munka.
Schmelzen, olvadni, megol

vadni; olvasztani; unsere 
Vorräthe sind sehr ge
schmolzen, készleteink na
gyon megapadtak.

Schmelz farbe, n. zománc z- 
festék.

Schmelzgeschirr, k. olvasztó 
edény.

Schmelzglas, k. üveg zománcz.
Schmelzsatz, h. olvasztó 

adag, olvasztott salak.
Schmelztiegel, h. olvasztó 

tégely.
Schmelzwerk, k. zománczmü.
Schmer, k. háj.
Schmerapfel, h. vajalma.
Schmerle, n. Schmerling, h. 

baj uszos tergély ( ha l ).
Schmetterling, h. pillangó, 

lepke.
Schmetterlinggarn, k. lepke

fonal.
Schmetterlingsbrenner , h.

pillangós lángzó (lámpá
nál ).

Schmied, h. kovács.
Schmiedeeisen, k. kovácsvas, 

kovácsolt vas.
Schmiedehammer, h.pöröly.
Schmiedeschlacke, n. vas

salak, pŐ7'öly salak.
Schmiedezange, n. fogó, ha

rapófogó.
Schmiedwaare, n. kovács

munka, kovácsáru.
Schmierbuch, k. első feljegy

zési könyv.
Schmiere, n. kenőcs; flüs

sige Schmiere, híg kenőcs, 
olajkenőcs.

Schmieren, 1) kenni, meg
kenni ; vesztegetni: wer 
schmiert, der fährt, úgy 
forog a kerék, ha kenik; 
kend meg a tenyerét, meg- 
nyered ügyedet; 2) (boi't) 
meghamisítani.

Schmierig, piszkos, mázolt.
Schmierkäse, h. turósajt.
Schmieröl, k. kenő olaj.
Schmiersalbe, n. ír.
Schmierseife, n. kenő szap

pan.
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Sclim inkblätter Schneckeumarmor Schofelig

Bclim inkblätter, arczfesték- 
lapok.

Schminke, rn arczfesték, pi- 
rositó, bécsi rongy ; weisse 
Schminke , görög fehér, 
.'^pangói fehér (fehér arcz- 
festék).

Schminkweiss, arczfehér, gö
rög fehér, spanyolfehér.

Schmirgel, h. csiszoló, csiszo
lószer, smirga, surla.

Schmirgelfeile, n. surlare- 
szelö.

Schmirgelpapier, k. surla- 
papiros. csiszolópapir.

Schmirgelpulver, k. csiszoló 
por.

Schmirgeltuch, k. surlavá- 
szon (surlával bevont pa
mut- vagy lenszövet).

Schmu, (zsidó já r  gon) nye
reség, haszon.

Schmuck, h. ékszer.
Schmuckfeder, n. disztoll.
Schmuckhandel,Schmuck

handlung, n. ékszerkeres
kedés, ékszerholt.

Schmuckhändler, h. ékszer
árus.

Schmuckkästchen, k. ékszer- 
szeknnyke.

Schmucknadel, n. disztü.
Schmuckservante , n.

Schmuckträger, h. ékszer
tartó.

Schmuckwaare, n. ékszeráru.
Schmuggel, h. Schmuggelei, 

n. csempészet.
Schmuggeln, csempészni, 

csempészetet űzni.
Schmuggelwaare, n. csem

pészáru.
Schmuggler, h. csempész.
Schnalle,«. 1) csat; 2) ajtó

kilincs.
Schnapper, h. köpöly, ér- 

vágó.
Schnappmesser, k. bicska.
Schnappschloss, k. csappa- 

nós zár.
Schnapps, k. papramorgó, 

gugyi, pálinka.
Schnarre, n. kereplő.
Schnauzkrug, h. csücskös

k(Y)'SÓ.
Schnecke, n. csiga.
Schneckenbohrer, h. csiga

fúró.

Schneckenmarmor, h. csiga- 
mcirvány.

Schneckenschale, n. csiga- 
héj.

Schneehuhn, k. hófajd.
Schneepflug, h. (vu. ) hóeke.
Schneeschaufel, n. hólapát.
Schneeweiss, hófehér.
Schneiddiamant, h. metsző- 

gyémánt.
HGh.neiáehrett,k.vágódeszka.
Schneideinstrumente, met

sző műszerek.
Schneidermass, k. szabómér

ték.
vSchneiderscheere, n. szabó

olló.
Schneidewerkzeug, k. met

sző műszer.
Schneidezeug, k. srófvágó.
Schnelldampfer, h. gyorsgő

zös, gyorshajó.
Schneller , h. röppentő, ve

télő.
S chnel lloth, k .gyorsforrasztó.
Schnellpost, n. gyorsposta.
Schnellpresse, n. gyorssajtó.
Schnellschütze, n. röppentő 

vetélő.
Schnellwaage, n. csapómér

leg, körtés mérleg, körte
font.

Schnellwagen, h. gyorskocsi.
Schnellzug, h. (vu .) gyors

vonat.
Schnepfe, n. szalonka, sneff.
Schnepper, h. csappantó, ér

vágó vas.
• Schnitt, h. 1) metszet; 2) 

(ruhánál) szabás.
Schnitthandel, h. Schnitt

handlung, n. rőfös keres
kedés.

Schnittthobel, h. metsző vas 
( könyvkötőknél).

Schnittlauch, Schnittling, h. 
metélő hagyma.

Schittnagel, h. vágott szeg.
Schnitttarif, n. (vu. j szakasz- 

díjszabás.
Schnittwaare, n. rőfös áru, 

singáru.
Schnittwaarenhandiung, n. 

rőpsbolt, rőfárukeresked s.
Schnittwaarenhíindler, h. rő

fös kereskedő, rőfös kalmár.
Schnittwaarenmaass, k. szö

vő mérték..
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Schnitzarbeit, n. faragvány, 
faragott mű.

Schnitzer, h. 1) faragó kés; 
2) hiba, botlás; ein derber 
Schnitzer, szarvas hiba.

Schnitzerei, n. faragvány.
Schnitzstoff, h.faragó anyag.
Schnitzwaare , n. faragott 

áru.
Schnhzwerk, k. faragvány, 

faragott m ű ; müfarag- 
vány.

Schnüfíeln, kajtatni.
Schnupftabak, h. burnót.
Schnupftabakdose, n. bur- 

nótszelencze.
Schnupftuch, k. zsebkendő.
Schnur, n. zsinór, zsineg, 

madzag; seidene Schnur, 
selyemzsinór ; mit Schnü
ren verziert, zsinóros, suj- 
tásos ; von der Schnur 
zehren, készből é ln i; über 
die Schnur hauen, kirúgni 
a hámból (erején, tehetsé
gén tiUmenni).

Schnürband, k. füzőzsinór.
Schnurbörtel, k. zsinórsze

gély.
Schnurhaspel, h. zsinórmo- 

tola.
Schnürbrust, n. Schnürleib, 

k. fűző, mellfüző.
Schnüren, 1) fűzni, zsinór óz

n i ; ein Paket schnüren, 
csomagolni; 2) ( a. m. prel
len], meghúzni, megránta
ni, rászedni.

Schnürlöchermaschine, n. 
füzőlgukgép ( készülék vas
ból a fűzőlyukak kiverésére 
és a fűzőkarikák megerősí
tésére ).

Schnürnestel, n. Schnür
senkel, k. fűzőszalag.

Schnürriemen, h.fűzöszij.
Schnürschuh, Schnürstie

fel, h. topánka, fűzős czipő.
Schnürstift, h. füzőhegy, fü- 

zőtű.
Schock, k.hatvan darab f mér

tékeknél) ; altes Schock, 
húsz darab ; leichtes 
Schock, negyven darab.

Schockfrei, adómentes.
Schofel, h. selejtje, alja va

laminek.
Schofelig, selejtes, hitvány.



Bcliofelwaare, n. selejtáru.
Scliokolade, « .  csokoládé, l. 

Cliocolade.
Scilön, szép ; szépen; eine 

schöne Hand schreiben, 
szépen írn i; schöner Preis, 
tisítességes ár.

vSch ndruck, h. (nyomd.) elö- 
nyomat.

Schoner, h. (haj.) bárha; 
legkisebb fajta tengeri hajó.

Schönfärber, h. niüfestő.
Schönfärberei, n. )hüfestés.
Schönheitsmittel, k. szépítő 

szer.
Schönheitspflästerchen, k. 

szépségtapasz.
Schönschreibekunst, 71. szép

írás.
Schönstens. Ich bedanke 

mich schönstens, igen szé
pen köszönöm.

Schonung, n. kímélet; mit 
Schonung, kiméivé, kímé
lettel ; ohne Schonung, kí
méletlenül.

Schopf, h. konty.
Schöpfeimer, h. meritöveder.
Schöpfkanne, n. merítö- 

kanna.
Schöpflöffel, h. merőkanál.
Schöpfpapier, k. merített pa

piros.
Schöpfprobe, n. jnerítöpróba.
Schoppen, h. kanta.
Schöps, h. ÜTÜ, berbécs.
Schöpsenfell, k. ürübőr.
Schöpsentalg, h. ürüfaggyu.
Scliörl, h, túr malin.
Schössling, k. hajtás.
Schotten, n. savó.
Schotter, h. kavics.
Schotterwagen, h. (v u .) ka

vicskocsi, kavicsos kocsi.
Schotterzug, h. (v u .) kavics

vonat.
Schottische Leinwand, n. 

skót vászon.
Schottisches Zeug, k. skót 

kelme (koczkás).
Schrafíirung, n. vonalzás.
Schragmaass, k. rézsutmér- 

ték, sarokmérő.
Schrank, h. szekrény.
Scliranke, n. sorompó, korlát.
S(‘,líránkén, h. (b r.) korlát.
Schrankenpapiere , (hr.)

jegyzett papírok.

Schofelwaare

Schranne, n. gabona vásár.
Schraube, n. si'óf, csavar; 

mikroskopische Schrau
be, paránymérő csavar; 
Schraube ohne Énde, vé- 
getlen csavar.

Schraubenbolzen, h. csavar- 
szeg.

Schraubendampfer , h. 
Schraubendampfschiff, k. 
csavar gőzös, propeller.

Schraubenkluppe, n. sróf- 
vágó, sr ót metsző.

Schraubenmutter, n. anya- 
sróf, csavartok.

Schraubennagel, Schrau- 
benstift, h. csavarszeg.

Schraubenstock, k. csavar
fogó.

Schraubenzieher, h. csavar- 
húzó. [lék.

Schreibapparat, k. irókészii-
Schreibart, n. írásmód.
Schreibaufsatzpult, h. Író

asztali polcz.
Schreibdiamant, h. irógyé- 

mánt.
Schreibe, azaz ; 100 schreibe 

einhundert Gulden, 100 
azaz egyszáz forint.

Schreibeblei, k. irón, plaj- 
bász.

Schreibebuch, k. ii'ókömjv.
Schreibegebühr, n. irásdij; 

ii'noki díj, másolási díj.
Schreiben, í r n i ; eine gute 

Hand schreiben, szépen 
írn i; eine schlechte Hand 
schreiben, rosszul írn i; die 
Feder schreibt nicht, a 
toll nem fog ; wir schrei
ben uns sehr oft, gyakran 
levelezÜ7ik egymással; 100 
geschrieben ein hundert 
Gulden, 100 azaz egyszáz 
fo r in t; wie schreiben Sie 
sich 7 m ia  neve ? hogy írja  
nevét? mi a czime ?

Schreiben, k. irás, irat, le
vél ; ich habe Ihr werthes 
Schreiben von 10 d. M. 
erhalten, e hó 10-én kelt 
becses levelét megkaptam.

Schreibepult, h. álló asztal, 
irópolcz.

Schreiber, h. í r ó ; írnok, Író
deák ; der Schreiber die
ses Briefes, e levél írója.

Schranne
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I Schreiberei, n. irka-ßrka;
I diese Angelegenheit hat 

m ir viel Schreiberei ver-
I ursacht, ez az ügy sok ir- 

kálásomba kei'ült.
Schreibfeder, n. irótoll.
Schreibfehler, h. tollhiba.
Schreibmaterialien, Íróesz

közök, Írószerek.
Schreibpapier, k. irópapiros.
Schreibpult, h. l. Schreibe

pult.
Schreibrequisiten, írószerek.
Schreibstube, n. irószoba, 

iroda.
Schreibtafel, n. irótábla.
Schreibtinte, n. irótinta.
Schreibtisch, h. íróasztal.
Schreibtischaufsatz, hi író

asztali polcz.
Schreibunterlage, n. sorve

zető, vakvezető.
Schreibuntensilien, írósze

rek.
Schreibzeug, k. tintatartó; 

Írószer.
Schreiend. Schreiende Far

be, rikító szin, kirívó szin ; 
schreiender Missbrauch, 
szemetszuró visszaélés, hal
latlan visszaélés.

Schrein, h. szekrény.
Schreinerei, n. asztalos-mun

ka.
Schreiten (zu etwas), vala

mihez fogni, valamihez 
kezdeni; der Bau der 
Bahn schreitet seinerVoll- 
endung entgegen, a vas
pálya építése befejezéséhez 
közeledik.

Schrenz, k. csomagoló papír.
Schrenzhader, h. oly rongy, 

melyből csak csomagolópa
p ír  készül.

Schrenzpapier , k. durva 
szürke csomagolópapiros.

Schrift, « .  1) irás; 2) fa. m. 
Actenstück), irat, okirat; 
3) (nyomd.) betűk; com
pacte Schrift, kövér betűk; 
antiqua Schrift, álló hetük, 
magyar betűk; cursiv 
Schrift, dőlt betűk; Frac- 
turschrift, tört betűk ; gn- 
thivsche Schrift, góth betűk, 
barátbetük; durchschos
sene Schrift, ritkított irás;

Schrift
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Schreibsclirift, iráshetük; 
4) ( a. m. Buch) mű, könyv, 
munka; vermischte Schrif
ten von Petőfi, Petőn ve
gyes munkái.

Schriftabsatz, h. kikezdés, be
kezdés, szakasz.

Schriftbeweis, h. ivott bizo
nyíték.

Schriftenrecepisse, k. irat- 
vevény.

Schriftenstellage, n. iratáll
vány.

Schriftentasche, n. irattás
ka, tárcza.

Schriftfach, k. (nyomd.) 
kásta.

Schriftform, n. (nyomd.) be- 
tüforma.

Schriftführer, h. tollvivő, 
jegyző.

Schriftkasten, h. 1) levél- 
szekrény ; 2) ( nyomd.) be- 
tüszekrény.

Schriftlich, ivott, írásbeli, 
Írás-; Írva , írásban ; 
schriftliche Antwort, Írott 
válasz; etwas schriftlich 
abfassen od. auf setzen, 
írásba tenni valamit, írás
ba föltenni valarnit; geben 
Sie mir dies schriftlich, 
adja Írásban; schriftliche 
Abfassung, írásba fogla
lás.

Schriftlichkeit, n. írásbeli
ség.

Schriftmetall, k. (nyomd.) 
betüércz.

Schriftstück, k. ira t ; okirat ; 
ügyirat.

Schriftwechsel, h. levelezés.
Schriftwerk, k. irodalmi mü.
Schriftzeichen, k. (távira ti) 

írásjel.
Schritt, h. lépés; die nöthi- 

gen Schritte thun, 7neg- 
tenni a szükséges lépéseket; 
Erzeugung und Verbrauch 
halten nicht gleichen 
Schritt, termelés és fogyasz
tás nem tartanak egyenlő 
lépést egymással, termelés 
és fogyasztás nem halad
nak egyenlően; w ir rathen 
Ihnen es nicht zu diesen 
äussersten Schritten kom
men zu lassen, tanácsol

juk, ne engedje a dolgot a 
végletekre jutni.

Schrobel, n. sürü kárt, sü,rü 
gereben.

Sehr obhobel, h. nagyoló 
gyalu, taroló gyalu.

Schroff, darabos, durva ; da
rabosan, durván; Jeman-

. den scliroff behandeln, 
valakivel durván bánni; 
die Baisse ist ziemlich 
schroff aufgetreten, a csök
kenés meglehetős erővel 
lépett fel.

Schroffs, keletindiai pénzvál
tó, pénzválogató.

Schroff age,a keletindiai pénz
váltóknak fizetett díj a meg
nyirbált vagy nagyon köny- 
nyü pénz kiválogatásáért.

Schröpfeisen, k. köpölyvas.
Schröpfen, (a. m. prellen), 

megkopasztani, kizsebelni.
Schröpfkopf, h. köpöly, kö- 

pölyöző.
Schröpfschnapper, h. köpöly

vas.
Schrot, k. 1) dara ; 2) sörét; 

3) teljes súly, teljes súly- 
érték ; Münze von gutem 
Schrot und Korn, jó  sú
lyú és értékű érem; 4) ein 
Mann von altem Schrot 
und Korn, régi szabású 
derék ember, régi világból 
való derék ember.

Schrotaxt, n. Schrotbeil, k. 
topor.

Schrotbeutel, h. sör étzacskó.
Schrotbüchse, n. 1) sör éttar

tó ; 2) sör étpuska.
Schrote, n. posztószél.
Schroteisen, k. vágóvéső.
Schrotflasche, n. sörétpa- 

laczk.
Schrothammer, h. vágó ka

lapács.
Schrothobel, h. nagyoló gya

lu, taroló gyalu, l. Schrob- 
hobel.

Schrotleiter, n. rakodó kor
csolya (  csusztatófa).

Schrotmehl, k. daraliszt.
Schrotmeissel, h. kovács- 

véső.
Schrotmühle, n. daráló.
Schrotsäge, n. öreg fűrész, 

nagy fűrész.
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Schrotscheere, n. vágóoUó,
Schrott, k. teljsuly (a nemes 

érez s vörösréz súlya 
együtt).

Schrot und Kom, súly és ér
ték (érczpénznél).

Schrotwaage, n. szintező.
Schrubber, h. súrolókefe.
Schubfach, k. fiók.
Schubfenster, k. toló ablak.
Schubkarren, h. taliga, tar- 

goncza.
Schubkasten, h. fiókos szek

rény, kihúzó szekrény.
Schublade , n. fiók , kihúzó 

fiók; mit einer Schublade 
versehen, fiókos; geheime 
Schublade, rejtett fiók.

Schubladesclirank, h. fiókos 
szekrény.

Schubriegel, ű. tolózár, retesz.
Schubthür, n. toló ajtó.
Schubthürrolle, n. tolóajtó

görgő.
Schuh, h. 1) czipő, saru, to

pán ; einem etwas in die 
Schuhe schieben, valamit 
nyakába hárítani valaki
nek ; an der Armuth will 
Jeder die Schuhe wischen, 
szegény embert az ág is 
húzza ; 2) láb (mérték).

Schuhblatt, k. czipő!ap, czi- 
pőbetét.

Schuhband, k. czipőszalag.
Schuhbandl, k. czipőfüző.
Schuhgarn, k. czipészfonal.
Schuhgurte, n. czipőpánt.
Schuhmacherwaare, n. czi- 

pészáru.
Schuhladen, h. czipőbolt.
Schuhleisten, h. kaptafa, 

sámfa.
Schuhnagel, h. czipőszeg.
Schuhpech, k. vargaszurok.
Schuhstift, h. czipőszeg.
Schuhriemen, h. saruszíj.
Schuhschwärze, n. vargafes

ték.
Schuhwaare , n. czipőáru, 

czip észáru.
Schuhwichse, n. csizmamáz, 

suviksz, fény máz.
Schulbuch, k. iskolakönyv, 

tankönyv.
Schuld, n. 1) tartozás, adós

ság ; schwebende Schuld, 
lebegő adósság; öffentliche



Schuldbetrag Scbuldenmaclier Schutz

Schuld, államadósság; ab
lösbare Schuld, törleszthe- 
to adósság; ausgestellte 
Schuld, elhalasztott adós
ság ; liquide Schuld, folyó
sított adósság, világos adós
ság ; streitige Schuld, ké
tes adósság, vitás adósság ; 
Schulden machen, adós
ságot csinálni, magát adós
ságba ve rn i; in Schulden 
gerathen, eladósodni, adós
ságba esni ; mit Schulden 
belasten, eladósítani, adós
sággal terhelni; mit Schul
den belastet, eladósodott, 
adósság terhelt; bis über 
die Ohren in Schulden 
stecken, fü lig adósnak len
ni ; es haften auf dem Gu
te viele Schulden, sok 
adósság fekszik a jószágon, 
sok adósság terheli a jószá
got ; seine Schuld auszah- 
ien, Schuld abtragen, sich 
von Schulden frei ma
chen, adósságait kifizetni ; 
für ungewisse Schulden 
nimmt man auch Hafer
stroh, bizonytalan adós
ságnak szalma a kamatja; 
2) ok; Einem etwas Schuld 
geben, valakit okolni, vá
dolni V. hibáztatni ( vala
miért) ; verfehlte Unter
nehmungen sind Schuld 
an seinem Falle, elhibá
zott vállalkozások okozták 
bukását.

Srliuldbetrag , h. adóssági 
összeg.

Hcliuldbrief, h. kötelező, kö
telezvény, adóslevél.

H<-liuldbuch, k. adósok köny
ve ; adósságkönyv.

Scliulddocument, k. adóssági 
okirat.

Scliulden, tartozni, adósnak 
tenni.

He 11 uldenbelastet, adóssággal 
terhelt.

Hí’lmldeneinziehung , n. 
nd()sság beszedése.

He 11 ti 1 denf rei, adó)sságmentes, 
tehermentes; teher mente
sen.

Heliiildenlast , n. adóssági 
teher; teher; er unter

liegt seiner Schuldenlast, 
agyon nyomja az adós-ága.

Schu ldenm acher,adósság
csináló.

Schuldenmasse, n. adóssági 
összeg ; csődtömeg.

Schuldenrest, h. adóssági 
hátralék, maradéktartozás.

Schuldenstand, h. terhelő 
állapot, szenvedő állapot, 
adóssági állapot.

Schuldentilgung, n. adósság- 
törlesztés.

Schuldentilgungsfond , h. 
adó)sságtörlesztési alap.

Schuldenwesen, k. adóssági 
ügy.

Schuldforderung, n. követe
lés, adósságköveíelés.

Schuldgi-und, h. tartozási 
alap.

Schuldhaft, n. személyes fog
ság.

Schuldherr, h. hitelező.
Schuldig, adós; schuldig 

sein, adósnak lenni, tar
tozni ; ich bleibe Ihnen 
schuldig, adósa maradok ; 
die mir schuldige Summe, 
a nekem járó öss eg ; ich 
bin Ihnen viel Dank 
schuldig, „ nagy hálával 
tartozom Önnek.

Schuldigkeit, n. 1) tartozás ; 
2) kötelesség; seine Schul
digkeit thun, kötelességé
ben eljárni, kötelességét 
megtenni v. teljesiteni.

Scliuldleute, adósok.
Schuldner, h. adós; der 

Haupt- oder Principal- 
schuldner, föadós.

Schuldpost, n. Schuldpo
sten , h. (kv.) tartozási 
tétel.

Schuldrest. h. adóssági hát
ralék, l. Schuldenrest.

Schuldschein, h. Schuldver
schreibung , n. kötelező, 
kötelezvény, adósságlevél.

Schuldsumme , n. a dóssági 
összeg.

Schuldtitel, h. tartozás jog- 
czime.

Schuldüberweisung, n. adós
ság átutalása.

Schuldurkunde, n. tartozási 
okirat.
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Schulinspector , h. tanfel
ügyelő.

Schulsparcasse, n. iskolai 
takarékpénztár.

Schulze, h. búó.
Schund, h. alja, selejfje va

laminek.
Schundig, selejtes.
Schüppe, n. lapát.
Schuppenfell, k. mosómedve

bőr.
Schuppenpelz, k. pikkelyes 

prémbőr.
Schur, n. nyirás; kül. gyap- 

juny irás; wir haben eine 
ganze Schur gekauft, egész 
nyirást vettünk.

Schüreisen, k. piszkavas.
Schurfberechtigung, Schür

fungsberechtigung, n. (b .) 
kutatási jogosítvány.

Schürfbewiliigung, n. (b .) 
kutatási engedély.

Schürhaken, h.szitóvas, pisz
kavas.

Schürschaufel, w. szitólapát.
Schürze, n. kötény.
Schurzfell, k. bőrkötény.
Schurzfleck, h. berhe.
Schurzhändler, h. Ausztriá

ban oly házalók, kik ruhá
zathoz tartozó czikkeket 
árulnak.

Schüssel, n. tál.
Schusser, h. aprógolyó, já t

szó golyó.
Schussleiter; n. rakodó kor

csolya.
Schussseide, n. tnejjékselyem.
Schusswaffe, n. lőfegyver.
Schustergarn, k. czipészfo- 

nal.
Schusterkleister, h. czipész- 

csiriz.
Scíiusterkneif, h. dikics, 

tolpkeritő.
Schusterladen, h. vargabolt.
Schusterleisten, h. czipész- 

kaptafa.
Schusterwerkzeug,

müszer.
Schüttboden, h. gahnapad- 

lás, hombár.
Schüttenstroh, k. zsupszalma.
Schüttkasten, h. l. Schütt

boden.
Schutz, h. 1) védelem; in 

Schutz nehmen, védni,
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védelmezni; der gegensei
tige Schutz des literari
schen Eigenthumsrechts, 
az Írói tulajdonjog kölcsö
nös védelme; 2) (v .) név- 
becsülés; eine Tratte in 
Schutz nehmen, intéz- 
vényt névbecsülni.

Schutzbrief, h. halasztási en
gedély, haladéklevél.

Schütze, h. vetélő.
Schützen, 1) védelmezni ; í2) 

(v .) névbecsülni.
Schützenvogel, h. vetélöhaj- 

tó ( szövőgépek számára).
Schutzgitter, k. védrács.
Schutzmarke, n. iparvéd

jegy ; áruvédjegy.
Schutzsteuer, n. védelmi adó.
Schutzsystem, k. védrend- 

szer, védőrendszer.
Schutz ver ein, h. védegylet, 

kül. iparvédegylet.
Schutzvorkehrung, n. óvó- 

intézkedés.
Schutzvorrichtung, n. véd- 

készülék.
Schutzzoll, h. védvám.
Schutzzollsystem, k. véd- 

vámrendszer.
Schutzzolltarif, h. védvám- 

dij szabály.
Schwach, gyenge; die Nach

frage ist schwächer ge
worden, a kereslet (kere
sés) lanyhább lett, a kereslet 
gyöngült; schwach besuch
te Messe, gyéreű látogatott 
vásár; unsere Vorräthe 
sind in diesem Augenbli
cke sehr schwach, készle
tünk e pillanatban igen cse
kély; der Talg ist schwach 
begehrt, a faggyút alig ke
resik.

Schwade, n. kasza.
Schwaden, h. Schwadengrü

tze, n. harmatkása.
Schwamm, h. 1) gomba; 2) 

szivacs, spongyia; kül. ned
vesítő szivacs ( bankjegyek 
számolásánéil az ujjak ned
vesítésére ) ;  3) tapló.

Schwanenfeder, n. hattyu- 
toll.

Schwanenhals, h. 1) rókafo- 
gó ; 2) derekvas (kocsi
kon).

Schwanenkiel, h. hattyutoll- 
szár.

Schwangel, h. harangütő.
Schwanken, ingadozni; die 

Preise schwanken, az árak 
ingadoznak; schwankende 
Lage des Handels, a keres
kedelem ingadozó helyzete; 
die Börse beobachtet eine 
schwankende Haltung, a 
börze magatartása inga
dozó.

Schwankung, n. ingadozás; 
Schwankung der Course, 
az árfolyamok ingadozása.

Schwänzelpfennig, h. sáp; 
Schwänzelpfennige ma
chen, sápot kapni.

Schwarte, n. 1) bőrke; 2) 
széldeszka.

SGh.wRYtenhTeii,k.széldeszka.
Schwartenwurst, n. tütüs.
Schwartling, h, széldeszka.
Schwarz, fekete; er ist ganz 

schwarz, minden pénzéből 
kifogyott.

Schwarzbäcker, h. (rozske
nyeret sütő) pék.

Schwarzblech, k. feketepléh, 
vaspléh, vaMmdog.

Schwarzdornholz, k. kökény-

Schwärzballen, h. (nyomd.) 
feketítő lapda.

Schwärze, n. feketítő; nyom
dafesték.

Schwärzen, csempészni.
Schwärzer, h. csempész.
Schwarzkohle, n. kőszén.
Schwarz Wälder Uhren ,

schwarzivaldi órák.
Schwarzwurzel, n. nadálytő.
Schwarzwild, k. vad disznó.
Schwebend, függő, el nem 

intézett, lebegő; schweben
der Eechtsstreit,/ií<7̂ ó'fte« 
levő p e r ; schwebende 
Statsschuld, függő állam- 
adósság; schwebende Post, 
függő tétel; schwebend las
sen, függőben hagyni.

Schwefel, h. kén, kénkő.
Schwefelbalsam, h. kénbal

zsam.
Schwefelblüthe, n. kénvirág, 

büdöskő virág.
Schwefeleinschlag, h. kén

gyertya.
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Schwefelfaden, h. kénes fo 
nal, kénfonal.

Schwefelhölzchen, k. kénes 
gyufa, kénes gyújtó.

Schwefelpaste, n. kénlenyo
mat.

Schwefelpraeparate, kénké
szítmények.

Schwefelsäure, n. kénsav.
Schwefelzink, h. kénczink.
Schweiíi, k. disznó, sertés; 

ein junges Schwein, süldőd
Schweineborste , n. sörtey 

disznó sörte.
Schweinefleisch, k. disznó- 

hus, sertéshús.
Schweineschmalz, k. olvasz

tott disznózsír.
Schweinfett, k. disznózsír.
Schweinfleisch, k. disznóhús.
Schweinhändler, h. disznó- 

kereskedő.
Schweinmarkt, h. disznó- 

piacz; disznóvásár.
Schweinzahn, h. agyar. 

j Schweiss, h. izzadság, verí- I ték; er hat sein Vermögen
' mit sauerem Schweisse-
I erworben, véres vei'íték-
I kel kereste vagyonát; das

wird viel Schweiss kosten, 
ez sok fáradságba fog ke
rülni, ez sok munkába fog 
kerülni.

Schweizerei, n. tejgazdaság.
Schweizer Käse, n. svájczi 

sajt.
Schwelle, n. 1) küszöb; kü

szöbfa; (vu .) ászok, talpfa.
Schwenkbecken, h. öblítő 

medencze.
Schwenkbürste, n. mosó 

kefe.
Schwer, nehéz; nehezen,; der 

Ballen ist 40 kg. schwer,. 
a csomó 40 kilogrammot 
nyom ; das Eünffranken
stück wird zu 25 g. schwer 
ausgeprägt, az ötfrankos 
darab 25 gramm súlyban 
veretik; mit schweren 
Kosten erlangen, nagy 
költséggel ju tn i valamihez; 
schwerer Verlust, súlyos 
veszteség; schwere Zeiten,. 
7iehez idők; schwere Papie
re, (b r.) nehéz papírok 
( a parin felül magasan



Schwere Schwindelgeschäft See

álló pairírok); schwerwie
gende Gründe, nagy nyo- 
mateku er vek; es ist mir 
schwer gefallen die Pa
piere anzubringen, nehe
zen V. bajosan lehetett a 
papírokat elhelyeznem; es 
hielt schwer das Geld auf
zutreiben, nehéz volt a 
pénzt összeszerezni.

Schwere, n. nehézség, súly.
Schwergewicht, k. nagy súly.
Schwerlich, nehezen, bajjal; 

es wird schwerlich etwas 
daraus werden, nehezen 
lesz belőle valami.

Schwefspath, h. súlypát.
Schwert, k. kard.
Schwertfegerarbeit, n. kard- 

gyártó-munka, kardmives- 
munka.

Schwertgefáss, k. Schwert
griff, h. kardmarkolat.

Schwierig, nehéz, bajjal járó, 
bajos; nehezen, bajjal ; 
schwieriges Unterneh
men, bajjal já ró vállalat; 
wir wollen in diesem 
Punkte nicht allzu schwie
rig sein, ne?n akaiiink eb- 
be7i a kérdésben nagyon 
akadékoskodni.

Schwierigkeit, n. nehézség, 
baj; Schwierigkeiten ma
chen, 7iehézségeket tenni, 
akadékoskodni; die Sache 
hat grosse Schwierigkei
ten, igen bajos a dolog; 
die Sache hat keine 
Schwierigkeit, semmi ne
hézség sincs a dnlogba7í.

Schwimmgüi'tel, h. uszóöv.
Schwimmring, h. nszógyiirü.
Schwimmend, úszó; schwim

mende Ladung, vizen levő 
rakomány; 100 Ballen
schwimmend sind zu 20 
Gulden verkouft worden, 
100 csomót 20 forintjával 
adtak el vizen.

Schwimmkleid, k. uszóruha.
Schwindel, h., Schwindelei, 

n.hitetés, szédelgés, ámítás; 
das ist reiner Schwindel, 
das ist nichts als Schwin
del, ez merő szédelgés, ez 
csupa szenifényvesztetés; 
dies scheint auf Schwin

del angelegt zu sein, ez 
csak világcsalás akar len
ni ; das Unternehmen 
sieht einer Schwit delei 
ähnlich, ez a vállalat 
mintha szédelgés volna.

Schwindelgeschäft, k. szé
d e lg ő  ü g y le t ,  széd e lgő  ü z le t.

Schwindelhaft, szédítő: die 
Actien haben eine schwin
delhafte Höhe erreicht, a 
7'észvények ára szédítő ma
gasságra emelkedett.

Schwindelkorn, k. korián- 
drommag.

Schwindelperiode, n. szédel
gés kora; wir leben in 
einer Schwindelperiode, 
szédelgés korszakában 
élünk, szédelgő korban 
élünk.

Schwindler, h. szélhámos, 
szédelgő, világcsaló.

Schwindlerei, n. szédelgés, 
világcsalás.

Schwinden, eltűnni, elenyész- 
wf;eine Forderung schwin
den lassen, követelésről 
lemondani.

Schwören , esküdni , esküt 
teimi.

Schwur, h. eskü, h it ; einen 
Schwur ablegen od. lei
sten, esküt V. hitet tenni.

Schwurgericht, k. esküdt
szék.

Sclavenhandel, h. rabszolga
kereskedés.

Sconto, k. leszámolás, leszá
mítolás, l. Disconto.

Scontriren, (kv .) összeegyez
tetni, összehasonlítam ( va
lamely könyv tételeit 7nás I 
könyvvel, vagy a tényleges \ 
készletet \áru, pénz'] a \ 
könyvekben ■ kimutatott | 
mennyiséggel). \

Scontro, h. (kv .) előjegyzési 
könyv, első feljegyzési 
könyv.

Scorso (olasz), váltólejárat.
Scorzonerenwurzel, n. na- 

dálytő.
Scrips (ángol), igéi'vény, 

ideig lenes jegy (még telj e - 
sen be nem fizetett értékpa
p írokról).

Scrupel, h. terecs (gyógy-
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s z é r iá ju k b a n  h a s zn á lt 
m érték  = 0  0014 k i l o g r . ) .

Scrutator, h. szavaza tszedő.
Scrutinal ver fahren, k. ( k á r -  

b iz to s ítá s n á l) ,  tá r g y a lá s i  
e ljá rá s .

Scudo, s c iid o  (o la s z  p é n z ) .
Seamile, te n g e r i  m é r t fö ld  

( =  1854 m é te r ) .
Sebeste, n . b o ró k a .
Sechser, h . ha tos , t i z k r a j -  

c z á j’os, tizes .
Seckel, k. e rszén y , zacskó.
Seckeln, zseb e ln i.
Secondwechsel, h . ( v . )  m á 

sod vá ltó .
Secours, h . seg ítség , g y á m o -  

l í tá s .
Secretär. h. 1) t i t k á r ;  2) 

iró s z e k ré n y .
Secretariat, n . t itk á rs á g , t i t 

k á r i  h iv a ta l.
vSect, h. a szúbó l' (k id .  sp a 

n y o l ) .
Sectionschef, h. o s z tá ly fő n ö k ,
Sectionsrath, h . o s z tá ly ta n á 

csos.
Secunda, m á s o d ; der Wech

sel ist in Prima und Se
cunda gezogen, a  v á lt ó  e l 
ső és m ásod p é ld á n y b a n  á l 
l í t ta to t t  k i ;  die Secunda 
eines Wechsels, m ásod 
v á ltó , m cisod la t.

Secundaqualitát, n . m á sod - 
m ijiő s é g ü  ( á r u ) .

Secundarbahn, n. ( v u . )  m á 
so d re n d ű  v a sú t.

Secundärlinie, n . ( v u . )  m á 
s o d re n d ű  v o n a l.

Secundawechsel, h. ( v . )  m á 
s o d v á ltó , m á so d la t.

Securitat, n . 1) b iz to s s á g ;  2)- 
b iz to s íto tt  k ö tvé n y .

Sedezband, h . ( k k . )  t iz e n h a -  
to d ré t  kö te t.

Sedezformat, k. ( k k . )  t iz e n -  
h a to d ré t  =  32' lapos  ív .

See, n . t e n g e r ;  hohe See, 
n y í l t  te n g e r , s ík  t e n g e r ;  
tiefe See, a p á ly ; volle 
See, d a g á ly ;  in die See 
gehen, in die See stechen,. 
te n g e j 're  s z á lla n i,  te n g e r r e  
e re s z k e d n i;  zur See be
fördern , te n g e re n  to v á b 
b í ta n i  ;  die See halten, 
te n g e r t  k i á l l a n i , t e n g e r -



állónak lenni (pl. hor) ; 
es war voraus zu sehen, 
dass der W ein nicht See 
halten könne, előrelátható 
volt, hogy a hor nem állja 
ki a tengert.

Seealge, n. tengeri moszat.
Seeassecuranz, n. (bízt.) 

tengeri biztosítás.
Seebaum, h. révsorompó.
Seebehörde, n. tengeri ható

ság, tengerészeti hatóság.
Seebeschädigt, (b izt.) hajó

kár szenvedett.
Seeblumen Wurzel, n. vizili- 

liomgyökér.
Seebrief, h. (ha j.) tengeri 

útlevél, hajóútlevél.
Seeconnossement, k. ( ten

geri) hajós elismervény.
Seedampfer, h. Seedampf- 

schifí, k. tengeri gőzhajó.
Seedienst, h. (haj.) tengeri 

szolgálat, tengerész-szolgá
lat.

Seefahrt, n. tengeri utazás ; 
Seefahrt treiben, tengert 
járn i.

Seefahrer, h. tengeri utazó; 
tengeri hajós.

Seefest, tengerálló; seefestes 
Schifí, tengerre alkalmas 
hajó; seefeste Waare, ten
gerálló áru.

Seefisch, h. tengeri hal.
Seefrachtbrief, h. tengeri fu 

varlevél.
Seefund, h. partra vetett 

holmi ; partvetődék.
Seegebrauch, h. tengerészeti 

szokás.
Seegefahr, n. (b izt.) tengeri 

koczkázat.
Seegeschäfte, tengeri ügyle

tek.
Seegras, k. 1) tengeri f i i ;  2) 

hinár.
Seegraspolster, h. hinár- 

párna.
Seehafen, h. (ha j.) tengeri 

kikötő.
Seehaltend, tengerálló, Z.See- 

fest.
Seehandel, h. tengeri keres

kedelem.
Seehandelsrecht, k. tengeré

szetijog.
Seehund, h. fóka.

Seealge

Seehundsfell, k. fókabőr.
Seekarte, n. tengeri térkép.
Seekrebs, h. tengeri rák.
Seekunde, n. tengerisme.
Seeküste, n. tengerpart.
Seelenverkäufer, h. (ha j.) 

ladik, lélekvesztő.
Seeleute, hajósnép.
Seemacht, n. tengeri hata

lom.
Seemann, h.ha jós, tengerész, 

matróz.
Seemannsbrauch, h. tenge

részeti szokás.
vSeemannschaft, n. hajós

nép, hajólegéngség.
Seemannsordnung, n. (ha j.) 

matrózok rendszabálya, ha
jórendszabály.

Seemeile, n. tengeri mérföld 
( =  1854 méter).

Seeotter, h. vidra; vidra- 
bőr.

Seeplatz, h. tengeri piacz.
Seepass, h. tengeri útlevél.
Seepostdienst, h. tengeri 

postaszolgálat.
Seeprotest, h. (bizt.) (tenge

r i )  káróvás.
Seequarantaine, n. tengeri 

veszteglő.
Seeräuberei, n. kalózkodás.
Seerecht, k. tengerjog.
Seereise, n. tengeri utazás.
Seesalz, k. tengeri só.
Seeschaden, h. (bizt.) hajó

kár; Seeschaden erleiden, 
hajókárt szenvedni, káro
sodni ; Berechnung des

I Seeschadens, hajókár ki-
I számítása.
Seeschiff, k. tengeri hajó.
Seeschnecke, n. tengericsiga.
Seeschule, n. hajósiskola.
Seespinne, n. tengeri pók, ol- 

lótlan rák.
Seesprache, n. hajósnyelv.
Seesturm, h. tengeri vihar, 

teng er vész.
Seesturz, h. tengeresedék (a  

mi vihar alkalmával a fe 
délzetről a tengerbe esik).

Seetang, h. tengeri hinár, 
tengeri moszat.

Seetransport, h. tengeri szál
lítás, tengeren továbbítás.

Seetransport vertrag, h. szer
ződés tengeren továbbításra.
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Seelmndsfell

Seetrift, n. teng er hányadék.
Seetriftige Güter, (haj.) ten

gerhányta holmik.
Seetüchtig, l. Seefest.
Seeunfall, h. (bizt.) tengeri 

baleset.
Seeverkehr, h. tengeri fo r 

galom.
Seeversicherung, n. tengeri 

biztosítás.
Seevolk, k. hajósnép.
Seewärts, tenger fe lé ; ten

ger fe lö l; seewärts ange
kommene Güter, tenger 
felől jövő áruk.

Seewasser, k. tengervíz; 
durch Seewasser beschä
digte Waaren, tengervíz 
rongálta áruk.

Seewechsel, h. tengeri váltó, 
l. Kespondentia.

Seeweg, h. tengeri u t; auf 
dem Seewege, tengeri 
úton, tengeren; den See
weg nehmen, tengem útat 
választani.

Seewesen, k. tengerészet.
Seewurf, h. tengerbe dobott 

áru (a  mit a hajós veszély 
esetén a tengerbe dob).

Seezeichen, k. (ha j.) tengeri 
jelzés.

Segel, k vitorla ; unter Se
gel gehen, elvitorlázni; 
m it vollen Segeln fahren, 
dagadozó vitorlákkal ha
józni; teljes erővel haladni; 
die Segel streichen, a v i
torlákat leereszteni, a v i
torlákat bevonni; beadni a 
derekát, megadni magát.

Segelbaum, h. (ha j.) őrfa, 
vitorlafa, árboczfa.

Segelfertig, (ha j.) indulásra 
kész; das Schiff macht 
sich segelfertig, a hajó in 
dulni készül.

Segelgarn, k. vitorlafonal.
Segelleinwand, n. vitorlavá

szon.
Segeln, vitorlázni, hajózni; 

unter ungarischer Flagge 
segeln, magyar lobogó alatt 
hajózni.

Segelnadel, n. vito^'latü ( vi
torlakés zítésnél használt tű, 
durva varrótű).

Segelnd, vitorlázó; gut se-

Segelnd



gelndes Schiff, jó l járó 
hajó.

Segelschiff, k. (ha j.) vitorlás 
hajó.

Segelstange, n. vitorlafa, vi- 
torlarud.

Segeltuch, k. vitorlavászon.
Segeltuchwaare, n. vitorla- 

vászonáru.
Segge, n. sás (fonóanyag).
Segler, h. 1) vitorlás hajó; 

2) vitorlás hajós.
Sehen, nézni, lá tn i; sehen 

lassen, mutatni, mutogat
n i ; sich sehen lassen, 
magát mutogatni, magát 
fitogtatni; er sieht nur 
auf seinen Yortheil, csak 
saját hasznát nézi; ich se
he mehr auf die Qualität, 
als auf den Preis, inkább 
a minőséget tekintem, mint 
az á rt; nagyobb súlyt fek
tetek a minőségre, mint az 
á lra ; seine Fabrikate 
können sich sehen lassen, 
az Ő készítményei mutathat

já k  magukat, gyártmányait 
érdemes megnézni; sehen 
Sie einen höheren Preis 
zu bedingen, iparkodjék 
magasabb árt kieszközölni; 
Einem auf die Finger se
hen, valakit szemmel tar
tani; man muss ihm man
ches durch die Finger se
hen, sokat el kell nézni ne
ki ; etwas gern sehen, szí
vesen látni, valamiben 
gyönyörködni.

‘Sehen, k. látás, nézés; das 
Sehen kostet nichts, a 
megnézés nem kerül pénzbe.

Sehenswerth, sehenswürdig, 
inegtekintésre érdeynes.

Sehenswürdigkeit, n. látni 
való, megnézni való.

Sehne, n. húr.
Sehr, igen, nagyon; so sehr 

als möglich, a mennyire 
csak lehet; dieser Preis ist 
sehr annehmbar, ez az ár 
igen is elfogadható.

Sei, khinai gabonamérték =  
122’43 l.

Seide, n. selyem; rohe Seide, 
nyers selyem; verarbeitete 
Seide, feldolgozott selyem;

Segelschiff

filirte od. moulinirte Sei
de, szálselyem.

Seidel, k. meszely.
Seidelbastbeere, n. farkas- 

boroszlán bogyója.
Seidelweise, meszely énként.
Seiden-, selyem, selyemből 

való.
Seidenabfälle, selyemhulla

dék.
Seidenbau, h. selyemtenyész

tés.
Seidenbaumwolle, n. selyem

pamut.
Seidencocons, selyemgubók.
Seidenfabrik, n. selyemgyár.
Seidenfaden, h. selyemszál, 

selyemfonal.
Seidenfärberei, n. selyemfes

tés.
Seidenfranse, n. selyemrojt.
Seidengallete, n. selyemgubó.
Seidengewebe, k. selyemszö

vet.
Seidenhandel, h. Seiden

handlung, 71. selyemkeres
kedés.

Seidenhändler, h. selyemke
reskedő.

Seidenhut, k. selyemkalap.
Seidenmanufactur, n. 1) se- 

lyemkézmü; 2) selyemkéz- 
mügyár.

Seidenmarkt, h. selyempiacz.
Seidenpapier, k. selyempa- 

pir.
Seidenquaste, n. selyembojt.
Seidenraupe , n. selyembo

gár.
Seidenspinnerei, n. 1) se- 

luemszövés; 2) selyemszövő 
gyár.

Seidenstickerei, n. selyem- 
himzés, selyemhimvarrás.

Seidenstoff, h. selyemkelme, 
selyemszövet; fa^onnirter 
od. gemusterter Seiden
stoff, mintázott selyem; ge
köperter Seidenstoff, fo - 
nalgósselyemkelme; glatter 
Seidenstoff', síma selyeíii.

Seidenwaare, n. selyemáru.
Seidenweberei, n. selyemszö

vés.
Seidenwurmei, k. selymér- 

pete, selyembogártojás.
Seiden wurmpuppe, n. se

lyemgubó.

Seidel
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Seidenzucht, n. selyemte
nyésztés.

Seife, 71. szappan.
Seifenerde, n. kallóföld, sza- 

lonnakő.
Seifenextract, h. szappanki

vonat.
Seifenkugel, n. szappango

lyó.
Seifenlauge, n. szappanlug.
Seifenpulver, k, szappanpor.
Seifensiederasche, n. szap

panfőző hamu.
Seifensiederei, n. 1) szap

panfőzés, szappanosság; 2) 
szappanos műhely, szap
panfőző.

Seifenstein, h. szappankő.
Seifensurrogat, k. szappan

pótló.
Seifentafel, n. szappaiitábla.
Seihe, n., Seiher, h. szűrő- 

edény.
Seihetrichter, h. szűrő.
Seihetuch, k, szűrőruha.
Seil, k. kötél, pányva; Seil 

und Treil, (ha j.) vitorla
készlet.

Seilbahn, n. kötélpálya; 
sikló.

Seilerarbeit, n. kötélgyártó
munka.

Seilerei, n. kötélverés; kötél- 
verő-mühely.

Seilerwaare, n. kötélverő
áru, kötéláru.

Seilrampe, n. sikló, hegypá
lya.

Seilungstriel, k. (ha j.) alatt- 
ság.

Seilschiffahrt, n. (ha j.) kö
télhajózás.

Seilweide, n. kecskefüz.
Seilwerk, k. kötélzet, kötél

verő áruk.
Seite, n. oldal; (kv .) lap; von 

allen Seiten, minden ol
dalról, mindem fe lő l; nach 
allen Seiten hin, minden
felé ; bei Seite legen, félre 
tenni; bei Seite lassen, 
mellőzni; etwas auf die 
Seite bringen, ( alattom- 
ban) félretenni valamit; 
die besten Empfehlun
gen stehen ihm zur Seite, 
a legjobb ajánlatok álla
nak rendelkezésére; die

Seite



Seitei Selbstverkänfer Separation

rechte Seite eines Tuchs, 
posztó színe (ellentéte: 
Kehrseite =  fonákja) ;  
Seite an sich, egy tételes 
oldal.

Seitei, k. meszely, 1. Seidel. 
Seitenbetrag, h., Seitensum

me. n. (kv.) lapöszlet, lap- 
összeg

Seitenzahl, n. lapszám, la- \ 
pok száma. \

Sekundärbahn, n. (vu .) má- i 
sodrendü vasút, helyi vasút. | 

Sekuritäten, elsőbbségi rész- | 
vények. ,

Sekuritätsprütést, li. bizto- !
sitó óvás. !

Seladongrün, tengerzöld. , 
Selbande, k. posztószél. , 
Selbst, maga; er ist die Ehr

lichkeit selbst, maga a be- \ 
csületesség, megtestesült \ 
becsületesség. ,

Selbstanzeige, n. (kk.) önis
mertet és. I

Selbstassecuranz, n. (b izt.) I 
önbiztosit ás. j

Selbstbesteuerung, n. ön- I 
megadóztatás. i

Selbstbestimmung, n önel- i 
határozás. !

Selbstbetrieb, h. önkezelés.  ̂
Selbstbetrug, h. önámítás. t 
Selbstentzündlich , magától | 

gyuló.
Selbstentzündung, n. (b izt.) \ 

öngyuladás. !
Selbsthilfe, n. önsegély. , 
Selbsthilfscassa, n. önsegély- \ 

zö pénztáregylet. i
Selbsthilfsgenossenschaft,«. , 

önsegélyző szövetkezet. 
Selbsthilfsvolksbank, n. ön

segítő népbank.
Selbstkäufer, h. magának 

vevő.
Selbstkosten, önköltség, sa

já t költség.
Selbstkostenpreis, h. beszer

zési ár, önköltségi ár. 
Selbstschuldner, h. önköte

lezettségi adós.
Selbstspinnstuhl, h. Önmii- \ 

ködő szövőszék. i
Selbstständig, önálló; önál- , 

lóan; das Geschäft selbst- 
ständig betreiben, az üz- ' 
letet önállóan vezetni; sich |

selbstständig machen, ön
állóvá tenni magát, magát 
önállósítani.

Selbstverkäufer, h. ( szállí
tásnál )  eladó ( saját szám
lájára).

Selbstverlag, h. (kk .) saját 
kiadás.

Selcher, h. hentes.
Selchwaare, n. hentesámi, 

kolbász-áru (füstölt hús 
stb.).

Selfactor, h. önműködő (szö
vőszék).

Sellerie, n. zeller.
Selterwasser, k. szelterviz.
Semester, k. félév.
Semesterweise, félévenként.
Semestralabrechnung , n. 

félévi leszámolás.
Semestralabschluss, k. (kv .) 

félévi zcirlat.
Semestralausweis, h. félévi 

kimutatás.
Semestralbilanz, n. (kv.) fé l

évi mérleg.
Semestraliter, félévenként.
Semestralrechnung, n. fé l

évi számadás.
Semilor, k. vörösréz, ara,ny- 

máis.
Semmel, n. zsemlye; es geht, 

wie warme Semmel, ka
pós, mint a friss zsemlye.

Semmelmehl,Ä. zsemlyeliszt.
Semolina, szemolina (dara

féle búzából).
Sendbote, h. küldött, követ.
Senden, küldeni; senden 

Sie mir davon ein Mu
ster, küldjön belőle mus
trát.

Sender, h. küldő.
Sendschreiben, k. körlevél.
Sendung, n. küldemény; 

Sendung gegen Nach
nahme, utánvételes külde
mény; unbestellbare Sen
dung, kézbesíthetien külde
mény.

Senegawurzel, n. szenega- 
gyökér.

Senesblätter, szennalevelek.
Senf, h. mustár.
Senfblatt, k. mustárlap.
Senfgurke, n. mustáros ugor- 

ka.
Senfhändler, li. mustár árus.
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Senfmehl, k. mustárliszt.
Senfmühle, n. mustár daráló.
Senföl, k. mustárolaj.
Senfpapier, k. mustárlap, 

mustár papír (papiros kau- 
csukoldat által odaragasz
tott mustárporral).

Senfpflaster, h. mustárta
pasz.

Senfpulver, k. mustárpor.
Senfsamen, h. mustármag.
Senior, idősebb, idősb; Herr 

Lutzenbacher senior, idősb 
Lutzenhacher ú r ; er ist 
der Senior des Hauses, d 
a ház seniora, ő a ház kor
főnöke.

Senkblei, k. (h a j.) piom, mé
rőón.

Senkel, h. fűző.
Senkelmacher, h. fűzőcsi

náló.
Senkelnadel, n. Senkelstift, 

h.füzötü.
Senkgarn, k. varsa.
Senkreuse, n. vejész (háló

nem ).
Sens ti, h. alkusz.
Sensalgebühr, Sensarie, n. 

alkuszdij.
Sensation, n. feltűnés; die 

Sache hat grosse Sensati
on gemacht, a dolog nagy 
feltűnést okozott.

Sense, n. kasza.
Sensenbaum, h. kaszanyél.
Sensenklinge, n. kaszavas.
Sensenstein, h. kaszakő, fen- 

kő.
Sensenstiel, h. kaszanyél.
Sensenstreiche, n. kaszafenő.
Sentenz, n. ítélet.
Separat, külön ; die laufen

den Stückzinsen sind von 
dem Beziehenden separat 
zu vergüten, az átvevő kö
teles az értékpapírok folyó 
kamatait különrnegtéríteni.

Separatabdruck, Separatab
zug, k. (kk.) külön lenyo
mat.

Separatausgabe, n. (kk .) kü
lön kiadás.

Seperatbezüge, külön ille t
mények.

Separatconto, h. mellékszám
la.

Separation, n. elkülönítés;:



Separ ationsb er echtigte Serpentin Sicherheitsladen

Separation des Vermö
gens, vagyonelkülönités.

Separationsberechtigte ,
( csőd) elkülönítésre jogosí
tottak.

Separattrain, h. (vu .) külön
vonat.

Separatvertrag, h. külön szer
ződés.

Separat Votum, k. külön vé
lemény.

Separatzug, h. (vu .) külön
vonat.

Separiren, elkülöníteni, kü
lönválasztani ; sich separi
ren, elvá ln i; die Herren 
W . und C. haben sich 
wieder separirt, W. és C. 
urak ismét elváltak.

Sepia, n. 1) szépia, (iintafé- 
re g );  2) szépiacsont, szé- 
piacsontpor.

Sequester, h. zárlat, bírói 
zár; etwas mit Sequester 
belegen, (b író i) zár alá 
tenni valamit, lefoglalni; 
den Sequester auflieben, 
bírói zárt megszüntetni, bí
rói zár alól feloldani.

Sequestration, lefoglalás, 
zár alá vétel v. tétel.

Sequestrationsbescheid, h. 
(tk .) zárlati végzés.

Sequestrationswerber , h. 
zárkérő.

Sequestrator, h. zárgondnok.
Sequestriren, zár alá tenni 

V. venni, lefoglalni.
Sequestrirung, n. l. Seque

stration.
Serge, n. szerzs (fonalgó vagy 

mustrás szőtt áru).
Serie, n. sor, sorozat; das 

Anlehen zerfällt in 40 glei
che Serien, jede zu 100 
Obligationen, a kölcsön 40 
egyeidő sorozatból áll, min- 
denikben 100—100 kötelez
vény.

Serienloos, k. sorozati sors-
J^gy-

Seriennummer, n. sorszám, 
sorozatszám.

Serienweise, sorozatonként.
Serienziehung, n. (sorsolás) 

sorozathuzás.
Seron, h. bőr zsák (Indiában 

nyers marhabőrből készült

borítékok indigó, dohány, 
gyapotstb. csomagolására ).

Serpentin, Serpentinstein, 
h. szerpentinkő, kigyókő.

Serpentinsteinwaare, n. ki- 
gyókőáru.

Serpillum, k. vadcsombor.
Servante, n, polcz.
Servelatwurst, n. agyas kol

bász.
Service, k. teríték.
Serviette, n. asztalkendő.
Servitut, k. szolgalom.
Servitutenablösung, n. szol- 

gálmányok megváltása.
Servitutsrecht, k. szolgalmi

jog-
Sesam, h. Sesamkraut, k. 

zezám, zezámfü.
Sesamöl, k. zezámolaj.
Sesamsame, h. zezámmag.
Seselsame, h. gurgulyarnag, 

zezelmag ( zsinéros borda- 
mag ) .

Sessel, h. szék.
Sesselüberzug, h. székhuzat, 

székbehuzat.
Sesshaft, megtelepedett; sich 

sesshaft machen od. nie
derlassen, letelepedni, 7ueg- 
telepedni.

Session, n. 1) telek; 2) ülés ; 
ülésszak.

Setzbrett, h. (nyomd.) szedő- 
deszka.

Setzen, tenni; setzen Sie es 
auf Bechnung, tegye szá- 
madásba; bei Seite setzen, 
félre tenni; ins Licht se
tzen , ins Klare setzen. 
tisztába hozni; auf das 
Spiel setzen, koczkára ten
ni, koczkáztatni; zum 
Pfände setzen, zálogba 
tenni, elzálogosítani; in 
den Stand setzen, lehetővé 
tenn i; ausser Stand set
zen, lehetetlenné tenni; ins 
Werk setzen, foganatosí
tani ; in Bewegung setzen, 
megindítani; in Unkosten 
setzen, költségbe verni.

Setzer, h. (nyomd.) szedő, 
betűszedő.

Setzling, h. facsemete, ültet
vény, bujtóág.

Setzmeissel, h. kovácsvéső.
Setzwaage, n. szintező.
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Sextant, h. hatodló.
Shawl, n. sál.
Shawlstuch, k. sálkendő.
Sherry, h. sherrybor.
Shilling, h. shilling, angol 

pénz =  50 kr.
Shirtiug, S h il l in g ,  sirting- 

vászon.
^'hodidiy,shoddygyapju,ror}gy- 

gyapju (széttépett gyapjú, 
rongyokból készített gyap
jú ).

Shoddygarn, k. gyapjufonal 
(rongy gyapjuból).

Schroffage, ketetindiai keres
kedelemben az amerikai, 
mexicoi stb. dollároknak 
rúpiákká kicseréléséért f i 
zetett díj.

Shuddywolle, n. rongygyap- 
ju  l. Shoddy.

Siccativ, k. szárítószer.
Siccativfarbe, n. (gyorsan} 

szikkadó festék.
Sichel, n. sarló.
Sichelklee, h. sárkelep, csi

gacső.
Sichelstein, h. sarlókő.
Sicher, biztos; biztosan; auf 

etwas sicher reclmen, va
lamit biztosra venni, vala
mire biztosan számítani; 
sicher stellen, biztosítani ; 
sichere Papiere, biztos pa
pírok ; ich weiss es von 
sicherer Hand, biztos hely
ről tudom; man hat Mühe 
sein Geld sicher anzule
gen, bajos a pénzt biztosan 
elhelyezni.

Sichergestellt, biztosított.
Sicherheit. n~ biztosság; biz

tosíték ; Sicherheit geben, 
leisten od. stellen, biztosí
tékot nyújtani, biztosítani; 
die bestellte Sicherheit zu
rückgeben. a. letett óvadé
kot V. biztosítékot vissza
adni; mit Sicherheit auf 
etwas rechnen, biztosan 
számítani valamire.

Sicherheitsbürge, h. biztos- 
sági kezes, jótálló.

Sicherheitsfond, h. biztosí
tási alap, biztossági alap.

Sicherheitsladen, h. mentő 
boWábla (vastábla boltok 
számára ).



Sicherlieitslampe Siebholz Silber drabt

8icherheitslampe, n, (h .) 
mentőláfnpa.

Sicherheitsleistung, n. biz- 
tositékadásj biztosítás.

Sicherheitsmassregel, n. bá
torsági V. biztossági rend
szabály.

Sicherheitsnadel, h. mentötü.
Sicherheitsprotest, h. bizto

sítási óvás.
Sicherheitsrücksichten, biz

tossági tekintetek.
Sicherheitsschloss, k. bizto

sító zár.
Sicherheitssignal, k. (vu .) 

biztossági je l.
Sicherheitsventil, k. mentő- 

szelep.
Sicherheitsvorrichtung, n. 

biztosító készülék, biztos
sági készülék.

Sicherheitszünder, h. gyúj
tózsineg, robbantó zsineg.

Sicherlich, bízvást.
Sichersteller, h. biztosító, 

biztosíték nyújtó.
Sicherstellung, n. biztosítás, 

biztosíték; Sicherstellung 
fordern, biztosítékot köve
te ln i; Sicherstellung lei
sten, biztosítékot adni, biz
tosítani.

Sicherstellungsbefugniss, n. 
biztosítási jogosultság.

Sicherung, n. l. Sicherstel
lung. [tási jog.

Sicherungsrecht, k. biztosí-
Sicht, n. (v .) lá t ; auf Sicht, 

látra; nach Sicht, lát 
után; in beliebiger Sicht, 
tetszés szerinti látra; Wech- 
sel auf kurze od. lange 
Sicht, rövid v. hosszú látra 
szóló váltó.

Sichtbemerkung, n. (v .) a 
lát megjelölése.

Sichtbrief, h. (v .) váltó lát
ra, látra szóló váltó.

Sichtpapier, k. (v .) látra 
szóló papír.

Sichtwechse], h. (v .) látra 
szóló váltó, váltó látra.

Siderolithwaare, n. sidero- 
litháru.

Sieb, k. szita: rosta
Siebboden, h. szitafenék.
Siebener, osztrák ezüstpénz 

=  7 régi, 12 ú kr.

Siebholz, k. szitafa.
Siebmaeher, h. szitás; ros

tás.
Siehmacheratbeit, n. szitás

munka.
Siebmacherwaare, n. szita

kötő-áru, szitás-ái'u.
Siebmehl, k. szitált liszt.
Siebreif, h. szitaabroncs.
Siebtuch, k. szitaszövet.
Siebvorrichtung, n. szitáló 

készülék.
Siedepfanne, n, főző serpe

nyő, forraló üst.
Sieder, h. forraló, főző.
Siederohr, k. forraló cső.
Siegel, h. pecsét; pecsétnyo

mó ; die Waaren sind un
ter Siegel gelegt, az áru
kat zár alá tették, az áru
kat lepecsételték; etwas un
ter dem Siegel der Ver
schwiegenheit sagen, t i
toktartás terhe alatt mon
dani valamit; trockener 
Siegel, száraz bélyeg pecsét.

Siegelabdruck, h. pecsétle
nyomat.

Siegelblei, k. ólompecsét.
Siegelerde, n. pecsétföld, pe

csétagyag.
Siegelgel3Ühr, n. pecsétdij.
Siegellack, h. pecsétviasz, 

spanyolviasz.
Siegelmarke, n. pecsétjegy.
Siegeln, pecsételni.
Siegelplättchen, k. pecsét.
Siegelpresse, n. pecsétnyo

mó sajtó, szárazbélyegző.
Siegelring, h. pecsétgyűrű.
Siegelstock, h. pecsétnyomó.
Siegel wachs, k. pecsétviasz, 

spanyolviasz.
Sieger, h. mjértés.
Siekenhammer, h. homoritó 

kalapács.
Siele, n. hám, szügijhám.
Sienaerde, n. sienaföld.
Signal, k. je l ;  jelző.
Signalapparat, h. (vu .) jelző 

készülék.
Signalboye, n. (ha j.) úszó 

jelző.
Signalfahne, Signalflagge, n. 

jelző zászló.
Signalhorn, k. jelző kürt.
Signalisiren, jelezni, je lt 

adni.
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Signalisirung, n. jelzés, jel
adás.

Signallampe, Signallaterne, 
n. jelző lámpa.

Signalleine, n. jelző zsineg.
Signalmittel, k. (vu.) jelző

eszköz.
Signalordnung, n. jelzési 

utasítás.
Signalpfeife, n. (vu .) jelző

síp.
Signalscheibe, n. (vu .) jelző 

tárcsa, jelző korong.
Signalvorrichtung , n. jelző 

készülék.
Signalwecker, h. jeladó éb

resztő.
Signaturmacht,' n. szerződő 

állam, szerződő hatalom.
Signatur, n. aláirás ; jelzés; 

áru je l ; ( nyomd.) jelzet;
szem (ív je l).

Signaturstaat, li. szerződéses 
állam ( kereskedelmi szerző
dést aláirt állam).

Signiren, 1) jelölni, jelezni 
( valamit árujegy gyei ellát
n i j ; 2) ( a. m. unterferti
gen) aláirni, jegyezni.

Signirpinsel, h. jelző ecset.
Signirung, n. 1) jelölés; 2) 

aláirás.
Signum, k.je l.
Sigona, n. szigona (matróz

posztó).
Silber, k. ezüst; gemünztes 

Silber, (pénzzé) vert ezüst; 
in Silber bezahlen, ezüst
ben V. ezüsttel fizetn i; Sil
ber brennen, ezüstöt fino
mítani.

Silberagio, k. ezüstázsio.
SüberagioZuschlag, h. ezüst 

ázsiópótlék.
Silberarbeit, n. ezüstmü.
Silberarbeiter, h. ezüstmü- 

ves, ötvös.
Silberasche, n. ezüsthamu.
Silberbarren, h. ezüstrud.
Silberbau, h. ezüstbányászat.
Silberbestand, h. (bank) 

ezüstkészlet.
Silberblatt, k. ezüstfüst.
Silberblech, k. ezilstbádog.
Silberborte , n. ezüstpaszo

mány.
Silberbrocat, h. ezüst szövet.
Silberdraht, n. ezüstdrót.



Silberfaden Silberstnfe Skart

Silberfaden, h. ezüstszál, 
ezüst fonal,

Silberflitter, h. ezüstpillangó.
Silbergeflecht, k. ezüstfona

dék.
Silbergelialt, h. ezüsttarta

lom.
Silbergeld, k. ezüstpénz, pen- 

göpénz.
Silbergeräth,Silbergeschirr, 

k. ezüstnemü, ezüst.
Silbergespinnst, k. ezüstszál, 

ezüst fonal.
Silberglas, k. ezüstüveg.
Silberglätte, n. ezüsttajt, 

ezüstgelét, mázag.
Silbergroschen, h. ezüst ga

ras (német pénz).
Silbergrund, h. ezüstfal ( kel

mén).
Silbergulden, h. ezüst fo

rint ; ezüst forintos.
Silberhaltig, ezüsttartalmu, 

ezüstös.
Silberkeliricht, k. ezüsthul

ladék.
Silberkratze,n. ezüstvakarcs.
Silberlack, h. ezüstfénymáz.
Silbermünze, n. ezüstpénz, 

ezüstpénzdarah.
Silberpapier, k. ezüstpapi

ros ; ezüstös papiros.
Silberpapierborte, n. ezüst- 

papirosszalag.
Silberprobe, n. ezüstpróba, 

ezüstkémle.
Silberrente, n. ezüstjáradék 

( osztrák állampapir).
Silberprägung, n. ezüstpénz

verés.
Silberrubel, li. ezüstrubel 

(orosz pénz == 100 kopek 
=  1-62 f r t ) .

Silberschaum, li. ezüsttajt.
Silberschmied, h. ezüstmü

ve s, ötvös.
Silberschnur, n. ezüstzsinór.
Silberschrank, h. ezüsttartó 

szekrény.
Silberschwärze, n. ezüst ko

rom, ezüst füst.
Silberstahl, h. ezüst aczél.
Silberstickerei, n. ezüsthim- 

zés; Stofí m it Silberstik- 
kerei, ezüst himzésü kel
me.

Silberstoff, h. ezüsthimzésü 
szövet.

Sil bér stuf e, w. (b .) ezüstércz 
ezüst érczpéldány.

Silbertannenöl, k. jegenye- 
fenyö-olaj.

Silberthaler, h. ezüst tallér 
(német számolási pénz =  
S márka 1'50fr t ) .

Silbertresse, n. ezüstpabzo- 
mánt.

Silberwaage, n. ezüstmérleg.
Silberwaare, n. ezüstáru.
Silberwäbrung, n. (bank) 

ezüstérték, ezüst valuta.
Silberzeug, k. ezüstnemü, 

ezüst.
Silhouette,«, árnykép, árny

rajz.
Silvester, h. szilveszter (ha

mis Cochenille).
Similor, k. aranymás, mann- 

heimi arany.
Similorwaare, n. szimiloráru.
^impliŰGÍxen,egyszerüsíteni.
Simshobel, h. párkány gyalu.
Simultangläubiger, h. egye

temleges hitelező.
Simultanhaftung, n. egye

temleges kötelezettség v. 
szavatolás.

Simultanhypothek, n. egye
temleges jelzálog.

Simultanschuldner, h. egye
temleges adós.

Sinecur, n. henye hivatal.
Single, k. egyszerűen sodrott 

selyem.
Sinken, sülyedni, íeszállani, 

hanyatlani , csökkenni ; 
Cafíee ist im Preise ge
sunken, a kávé ára leszállt, 
csökkent v. hanyatlott.

Sinken, k. (b r.) hanyatlás, 
csökkenés; Sinken des 
Preises, árcsökkenés; all
gemeines Sinken aller 
Werthpapiere, az összes 
értékpapírok általános csök
kenése ; stark im Sinken 
sein, erős csökkenőben 
lenni.

Sinkingfund, h. törlesztő alap 
(  Angliában ).

Sinn, h. érzék; Sinn für Ge
schäfte haben, üzleti ér
zékkel b irn i; im eigentli- 
hen Sinne des Wortes, a 
szó valódi értelmében; die
ses Urtheil entspricht
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nicht dem Sinne des Ge
setzes, cz az Ítélet nem fe 
lel meg a törvény értelmé
nek ; ich glaube in Ihrem 
Sinne gehandelt zu ha
ben, azt hiszem, hogy az Ön 
felfogása szerint jártam  
e l; es kommt mir nicht 
in den Sinn, eszem ágában 
sincs.

Sinter, h. 1) cseppkő; 2) reve, 
revehamu, sziporka.

Sinterkohle, n. zsugorodó kő
szén.

Siphon, l. Syphon.
Sirup, h. szörp.
Sisal, h. szizal, aloekender.
Sistiren, felfüggeszteni.
Sistirung, n. felfüggesztés.
Sittiggrün, papayáig zöld.
Situation, n. helyzet.
Situationsplan, h. helyzet- 

rajz, helyszinrajz.
Situationszeichnen, k. hely

zeti rajzolás.
Situirt, helyezett; er ist gut 

situirt, kedvező helyzetben 
van; ich halte dieses Haus 
für gut situirt, e ház hely
zetét jónak tartom; ein 
wohl situirtes Haus, jó  
karban levő ház.

Sitz, h. székhely; der Sitz 
der Gesellschaft ist in 
dem Bezirke dieses Han
delsgerichtes, a társaság 
székhelye ennek a kereske
delmi törvényszéknek terü
letén van.

Sitzen, ü ln i; dieses Kleid 
sitzt schön, ez a ruha jó l  
áll.

Sitzung, n. ülés; ausseror
dentliche Sitzung, rend
kívüli ülés; Sitzung hal
ten, ülést tartani, ülésezni; 
Sitzung aufheben, ülést el
oszlatni.

Sitzungsprotokoll, k. ülési 
jegyzőkönyv.

Sitzungstag, h. gyülésnap.
Sixpence, (ángol) hat penni 

=  shilling —  25 kraj- 
czár.

Skalpund, svéd kereskedelmi 
súly — 425'076 gr.

Skart- und bruchfrei, épség
ben.



Skarnitzel Sohlenhamm er Sonderbediirfniss

Skarnitzel, k. csuklya, papi- 
rostölcsér, staniczli.

Skarteke, irkafirka.
Skizze, n. vázlat, vázlatrajz.
Skizziren, vázolni.
Skontro, h. l. Scontro.
Skontrirung, n. pontos össze

hasonlítás; kiegyenlítés (a 
kölcsönös követeléseknél).

Skritturiren, elkönyvelni.
Skritturirung, n. elkönyve

lés.
Slipper, h. (m i.) ászokfa,.
Slivovitz, k. szüvorium, szil

vapálinka.
Smalte, n. szmálta, zománcz.
Smaragd, h. smaragd (drá

gakő).
Sodawasser, k. szódavíz.
Sociale Frage, n. társadalmi 

kérdés.
Societá in partecipazione, 

alkalmi egyesülés.
Sí cietas leonina, egyenetlen 

társaság (melynél a felek 
valamelyike csak nyereség
ben részesül).

Societat, n. társaság, társu
lat.

Societäts-Contract, h. társa
sági szerződés.

Societätsgescliäft, k. társas
üzlet.

Societätshandel, h. társasági 
kereskedés.

Société á capitale variable, 
n. váltakozó tőkével kelet
kezett társaság, szövetkezet 
(a  franczia törvény sze
rin t).

Société anonyme, n. rész
vénytársaság.

Société de secours mutuels, 
kölcsönös segítő egylet, köl
csönös segélyegylet.

Société en commandite, be
téti társaság.

Socke, n. kapcza, harisnya.
Soda, n. Sodasalz, k. sziksó.
Sodaseife, n. sziksószappan.
Sodawasser, k. szódavíz, i-zik- 

sóvíz.
Sofa, k. pamlag, kér evet.
Sofortig, azonnal; azonnali; 

wir bitten nm sofortige 
gefällige Antwort, szives 
válaszát azonnal kéijük.

Sohle, n. talp; talphőr.

Sohlenhammer, h. musta, 
talp verő.

Sohlleder, k. talphőr.
Soja, n. sója,bab.
Solawechsel, h. (v .) egyes 

váltó (régebben a saját 
váHó jelzésére használt ki
fejezés, inivel azt másodlat
ban nem szokás kiá llítan i).

Sold, h. zsold, hér, fizetés; 
in Sold nehmen, zsoldba 
fogadni; im Solde stehen, 
bérért szolgálni, zsoldban 
lenni.

Solid, szilárd, szolid; jó  hi
telű, szilárd hitelű ; solide 
Grundsätze, szilárd elvek ; 
solides Haus, szüárdhitelü 
ház; das solide Import
geschäft, jó  hitelű beviteli 
üzlet; solide Waare, szo
lid áru (jó , tartós áru ; jó , 
nem hamisított áru) ;  soli
de Course, komoly (nem 
mesterséges ) éirfolyamok ; 
solide Wertlipapiere, szi
lárd értékpapirok; solide 
Kenntnisse, alapos isme
retek.

Solidargläubiger, h. egye
temleges hitelező.

Solidaidiaftung, n. egyetem- 
leges kötelezettség.

Solidarisch, egyetemleges; 
egyetemleg, egyjnásért; 
egyetemlegesen; solida
risch verhaftet, egyetem- 
legesen kötelezett; solida
rische Bürgschaft, egye
temleges kezesség.

Solidarität, n. egyetemleges
ség.

Solidarschuld, n. egyetem- 
leges adósság.

Solidarschuldner, h. egye
temleges adós.

Solidarverbindlichkeit, So- 
lidarverpílichtung, n.egye- 
temleges kötelezettség,

Solidität, n. szilárdság, szi
lárd hitelüség,jó hitelüség.

Solidum, k. egyetemlegesség; 
in solidum, egyetemleg, 
egymásért.

Solinglas, k. szolínüveg.
Solitär, h. gyémánt szem ( egy

magába foglalva).
Soll, k. (kv .) tartozik, adós
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( ellentéte Haben =  köve
tel) ; Soll und Haben, tar
tozás és követelés; VVech- 
selconto Soll an Cassa- 
conto , váltószámla, tarto
zik pénztárszámlának; die
ser Posten ist noch in das 
Soll Ihrer Eechnung ein
zutragen, ezt a tételt az Ön 
számadásában még a tarto
zik oldalba keli iktatni; 
mein Soll, tartozásom.

Sollen, 1) kelleni; 2) (kv.) 
tartozni.

Sollen, k. (kv .) tartozik, adós 
l. Soll.

Sollicitation, n. kérelmezés; 
szorgalmazás, megsürgetés.

Sollicitator, h. sürgető, szor
galmazó.

Sollicitiren, szorgalmazni.
Sollpost, n. Sollposten, h. 

(kv .) tartozási tétel, tarto- 
ziktétel.

Sollschwere, n. köteles súly.
Sollseite, n. (kv .) tartozik- 

oldal.
Solotnik,zolotnik, ( orosz mér

ték, körülbelől egy lat har
madrésze =  é ‘266 g r . ; az 
aranypénz finomságának 
megállapítására is használ- 
tatik).

Solowechsel, h. (v . ) magán- 
váltó.

Solvent, fizetni képes, fizető.
Solvenz, n. fizető képesség.
Sommation, n. 1) (követelés)- 

összegezése; 2) végső intés.
Sommerfrucht, n. tavaszi 

vetés, tavaszi búza.
Sommerfutter, k. nyári ta

karmány.
Sommergerste, n. tavaszi 

árpa.
Sommergetreide, k. tavaszi, 

tavaszi gabona.
Sommerkorn, k. tavaszi rozs.
Sommerweizen, h. tavaszi 

búza.
Sommerwolle, n. őszi gyapjú.
Sonde , n. kutasz (sebészeti 

műszer).
Sonderbedürfniss, k. különös 

szükséglet; Sonderbedürf- 
nisse des Handels, a ke
reskedelem különös szűk-



Sondergnt Sorgfä ltig Spanwaare

Sondergiit, k. különvagyon 
(kereskedelmi jog szerint 
jelenleg nincs). 

Bonderhandelsgeschäft, k. 
külön ügylet i társas ügy- \ 
leteknél egyik fél által sa- | 
já t számlájára kötött ügy- j 
let). \

Bonderinteresse, k. külön- 
érdek. j

Sondern, különözni, elkülö
níteni ; nach Arten son
dern, fajtázni (fajták sze-1 
rint elkülöníteni). ,

Bondernngsvorrichtung, n.
különítő készülék. 

Bondervermögen, k. külön- !
vagyon. I

Bondiren, kiitatni, vizsgálni, j 
Sonnenblumenöl, k. napra- \ 

forgó-olaj. \
Sonnenschirm, h. napernyő. 
Sonnenschirmgestell, fe.-nflp- ' 

ernyő-váz. \
Sonnenschirmkappe, n. nap- j 

ernyő-iok.
Bonnenschirmüberzug, h. j 

napernyő-boríték. |
Sonnenuhr, n. napóra. ! 
Sonntagsarbeit, n. vasárnapi 

munka. I
Bonntagsheiligung, n. vasár- ! 

nap megünneplése, vasár
nap megülése.

Sonntagsschule, n. vasár
napi iskola ; ismétlő is
kola.

Sonstig, egyéb; sonstige Ac- 
tiva, egyéb követelések; 
sonstige Spesen, egyéb 
költségek.

Soole, n. sóviz, sóié.
Soolsalz, k. főttsó, kútsó. 
Sopha, k. pamlag, l. Sofa. 
Sopratara, n. ráadás, göngy- 

súly ; göngysúlyfelesleg. 
Sorge, n. gond; Sorge tra

gen, gondoskodni, gondjá
nak lenni valamire.

Sorgen, gondoskodni; sor
gen Sie für die gute Ver
packung, legyen gondja a 
jó  csomagolásra; gondos
kodjék, hogy jó l legyen cso
magolva.

Sorgfalt, n. gondosság; die 
Sorgfalt eines ordentli
chen Kaufmannes, rendes

kereskedői gondosság; wir 
empfehlen Empfang und 
Ablieferung dieser Kiste 
Ihrer besten Sorgfalt, e 
láda átvételénél s elküldé
sénél kiváló gondosságát 
kérjük.

Sorgfältig, gondos; gondo
san ; ich bitte die Stücke 
sorgfältig zu wähle’\ ké
rem a darabokat gondosan 
megválogatni.

Sorghum, k. sorgumköles, 
czirok.

Sorte, n. faj, fa jta ; Tabak 
von der besten Sorte, a 
legjobb fa jta dohány; alle 
Sorten Baumwolle finden 
guten Absatz, minden gya
potfélének jó  kelete van.

Sorten, vertpénz ( egyesben 
nem használtaMk); in Sor
ten. pengő pénzben.

Sorteiiskontro, h. vertpénz- 
la j  Strom.

Sortenverzeichniss, k. Sor
tenzettel, h. pénznem-jegy
zék.

Sortiment, k. választék.
Sortimentsbuchhandlung,«. 

könyvkereskedés {közönsé
ges, ellentétben a kiadóüz
lettel s régi könyvekkel va
ló kereskedéssel).

Bor timentsstein,h. szebbfajta 
borostyánkő ( kiválogatott 
nagyobb s szebb darabok).

Sortiren, 1) kiválogatni f áru
kat ) ;  2) selejtelni; 3) osz
tályozni.

Sortirt sein, ellátva lenni 
(valamehj áru minden faj
tájával ) ;  ich bin in die
sem Artikel nicht sortirt, 
ezzel a czikkel nem vagyok 
kellően ellátva, ebből a, 
czikkből nincs kellő válasz
tékom.

Sortirungsschein, h. selejte
zési j e g y .

Sospesoposteii, h. függő té
tel.

Sostak, suszták (lengyel ha
tos).

Sou, k. sou, franczia garas.
Souteniren, gyámolítani, vé

delmezni; sich souteniren, 
magát tartani, magát fize
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tésképes állapotban fenn
tartani.

Souterrain, k. pinczelak ; le- 
buj.

Souterrainlocalität, n. pin- 
czehelyiség.

Sovereign, sovereign (ángol 
aranypénz =  egy font ster
ling aranyban =  10 frt).

Soya, soya (indiai folyadék 
ételek fűszerezéséhez ).

Spagat, h. zsineg, spárga.
Spagatgebühr, n. zsinegdíj.
Spalettladen, h. ablahtábla.
Spaltbrenner, h. résláng zó.
Spalte, n. rovat, hasáb; in 

Spalten getheilt, (nyomd.) 
hasábos.

Spaltholz, k. hasított fa.
Spaltmaschine, n. hasogató- 

gép.
Span, h. szilánk, forgács.
Spaneisen, k. szorító vas.
Spanferkel, k. malacz.
Spangeflecht, k. szilánkfo

nadék,
Spange, n. boglár, csat.
Spanhut, h. forgácskalap.
Spaniol, h. spanyoltubák, 

spanyolburnót.
Spanische Fliege, n. kőris

bogár.
Spanischer Pfefíer, h. spa

nyolbors, paprika.
Spanisches Kohr, k. nádpál- 

cza.
Spanischer Saft, h. rnedve- 

czukornedv.
Spanische Wand, n. olasz

fa l.
Spanne, n. arasz (mérték).
Spannen, feszíteni; die Eig

ner spannen ihre Forde
rungen zu hoch, a tulaj
donosok túlságos követelé
seket tesznek; wir stehen 
auf gespanntem Fusse mit 
ihm, feszült viszonyban ál
lunk vele.

Spanngewicht, k. feszítő súly.
Spannung, n. feszültség; man 

sieht mit Spannung dem 
Resultate entgegen,/müí- 
ten várják az eredményt.

Spannungszustand, h. fe 
szültség.

Spannzettel, h. bérlevél.
Spanwaare, n. forgácsáru.



Sparbauk Sparst eile Specnlant

Bparbank, n. takarékhank.
Sparbrenner, h. takarék

lángzó.
Sparbuch, k. betéti könyv, 

takarékpénztári könyv.
Sparbüchel, k. betéti köny

vecske.
Sparbüchse, n. persely.
Sparbutter, n. takarékvaj.
Sparcasse, n. takarékpénztár.
Sparcassenbuch, k. takarék- 

pénztári könyv.
Sparcasseneinlage, n. taka- 

rékpénztári betét.
Spareinlage, n. takarékbetét; 

Spareinlagen mit kurzer 
Kündigung, takarékbeté
tek rövid felmondással; 
Spareinlagen mit längerer' 
Kündigung, takarékbeté
tek hosszabb felmondással.

Sparen, megtakarítani, taka
rítani , megkímélni; gaz
dálkodni; wir haben so
viel gespart, als möglich, a 
lehetőségig gazdálkodtunk; 
wir haben die Kosten fürs 
Einbringen ins Magazin 
gespart, a raktárba behor- 
dás költségét megkiméltük; 
es ist zu spät sparen, wenn 
nichts mehr da ist, késő a 
takarékosság, mikor üres a 
láda ; késő fogytán a szűk 
költés.

Spargel, h. spárga.
Spargenossenschaft, n. taka

rékszövetkezet.
Sparguthaben, k. betéti kö

vetelés.
Sparherd, h. takaréktűzhely.
Sparkasse, n. l. Sparcasse.
Sparlampe, n. takaréklámpa.
Spärlich, szűk ; szűkén; Auf

träge werden nur spärlich 
ertheilt, a megrendelések 
szűkén jönnek; die neue 
Ernte ist spärlich ausge
fallen, az új aratás szűkén 
fizet,

Sparpfennig, h. megtakarí
tott fillé r ; megtakarított 
pénz.

Sparsam, takarékos; takaré
kosan.

Sparsamkeit, n. takarékos
ság. _

Sparseide, n. selyem mása

(selyem, helyett használt fi
nom czérnaszövet).

Sparstelle, n. takarékhely.
Sparterie, sparteriák (fona

dékok háncsból, kákából, 
szalmából stb. selyemmel, 
lószőrrel vagy fémszálakkal 
áthúzva).

Sparteriehut, h. sparteria- 
kalap.

Spartogras, k. spártofü.
Spatel, h. lapoczka.
Spaten, h. ásó.
Spätgerste, n. késői árpa.
Spatheisenstein, h. pátvaskő.
Spätheu, k. sarja.
Spätlamm, k. Spätling, h. 

kései bárány.
Spätobst, k. későnérő gyü

mölcs.
Spazierstock, h. sétabot, sé- 

tapálcza.
Specerei, n. fűszer.
Specereihandler, h. fűszer- 

árus.
Specereiladen, h. fűszeres- 

bolt.
Specereiwaare, n. fűszeráru.
Specialausweis, h. külön ki

mutatás, részletes kimuta
tás. [leg.

Specialbilanz, n. különmér-
Specialcassier, h. külön, pénz

tárnok.
Specialconvention, n. külön- 

egyezmény.
Specialcorrespondent, h. kü- 

löntudósitó.
Specialcredit, h. különhitel.
Specialfrachtsatz , h. ( vu.) 

külön. viteldijtétel.
Speciálist, h. különszeres, 

speczialista.
Specialität, n. különlegesség; 

Specialitäten, különleges
ségek (kül. szivarokból) ; 
dieser Artikel ist eine Spe
cialität unseres Hauses, 
ez a czikk házunk különle
gessége.

Specialkarte, n. részleges tér
kép, különleges térkép.

Specialmarkt, h. különleges 
vásár (p l. disznóvásár).

Specialrechnung, n. külön 
számla.

Specialreserve, n. külön tar
talék.
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Specialtarif, h. külön díjsza
bás.

Specialvereinbarung, n. kü
lön egyezmény.

Specialvollmacht, n. külön 
meghatalmazás; die Pro
cura ersetzt jede nach 
den Landesgesetzen er
forderliche Specialvoll
macht, a czég vezetői minő
ség minden a köztörvény 
szerint szükséges különös 
meghatalmazást pótol.

Specialzoll, h. különleges 
vám.

Speciell, külön, különleges, 
különös; különösen.

Speciesdaler, speciestallér 
(norvég pénz).

Speciesducaten,/i.t?^rí arany.
Specieskauf, h. meghatáro

zott áru vásárlása.
Speciesthaler, h. kemény tal

lér (a rendesnél nagyobb 
értékű ta llér; az osztrák
magyar monarchiában két 
fo rin t).

Specification, n. i'észletezés, 
részletes kimutatás ; laut 
untenstehender Speciíica- 
tion, az alább következő 
részletezés szerint.

Speciíicationsausweis , h. 
részletes kimutatás.

Specificiren, részletezni; be- 
! lieben Sie mir eine speci-
! ficirte Rechnung zu sen

den, szíveskedjék részlete
zett számlát küldeni.

Speciíicirung, n. részletezés ; 
von einer Specificirung 
meiner Auslagen sehe ich 
ab, kiadásaim külön fe l
számolásától elállók.

Speck, h. szalonna.
Speckbückling, h. füstölt he

ring.
Speckhändler, h. szalonna

árus.
Specköl, k. zsirolaj.
Speckseite, n. oldalszalonna.
Speckstein, h. zsirkő, sza

lonnáké.
Specksteinwaare, n. zsirkő- 

áru.
Speckwurst, n. szalonnás 

kolbász.
Speculant, h. üzér, nyerész-



kedö; verwegener Specii- 
lant, vakmerő üzér; Spe- 
culant zweiten Eanges, 
lógós üzér.

í^peculation, n. nyerészke
dés; üzérkedés; ein W iener 
Haas hat 600 Fässer auf 
Specnlation gekauft, egy 
bécsi ház 600 hordót vett 
nyerészkedésre; sich in ge
wagte Speculationen ein- 
lassen, merész üzérkedések
be bocsátkozni; Kauf auf 
Specnlation, vásárlás nye
részkedés végett, vétel nye
reségre ; die Specnlation 
kommt wieder zu sich, az 
üzérkedés újra éled; wir 
sind überzeugt, dass un
sere Freunde eine gute 
Specnlation gemacht ha
ben, meg vagyunk gyököd- i 
ve, hogy barátink jó l szá
mítottak; es thut mir sehr 
leid, dass diese Specula- 
tion so übel für Sie ausge
fallen ist, igm  sajnálom, 
hogy ez a vállalkozása, oly 
rosszál sikerült.

Specnlationabsicht, n. nye
részkedési szándék, nyere
ségre irányuló szándék.

Speculationsbank, n. üzérke- 
döbank.

Speculationsbraud, h. (bizt.) 
gyújtogatás nyerészkedés
ből.

Speculationsgeist, h. nye
részkedési szellem, vállal
kozó szellem.

Speculationskapital, k. nye
részkedési tőke (ellentéte 
«Anlagekapital» befektetési 
töke az értékpayirüzlet- 
ben).

Speculationskauf, h. nyerész
kedő véte l, vétel nyere
ségre.

Speculationspapier, k. Spe- 
culationswerth, h. (b r.) 
üzérpapir.

Speculationswuth, n. nye
részkedő kórséig, üzérkór- 
^ág.

SpeculativerKopf, számító fő.
Speculiren, üzérkedni; sehr 

glücklich speculiren, nagy 
szerencsével üzérkedni; ins

Specnlation

Kereskedelmi szótár. I.

Blaue speculiren, vaktá
ban üzérkedni.

Spediren, továbbítani, elszál
lítani, elküldeni; zu Lande 
spediren, tengelyen szállí
tani, fuvaroztatni.

Spediteur, h. szállító, ára- 
szál Utó, száll ítm ányos.

Spedition, n. továbbítás, szál
lítás, szállítmányozás.

Speditions - Avisobrief, h. 
szállitási tudósítás, továb
bítási tudósítás.

Speditionsbuch, k. szállítási 
könyV, továbbitási könyv.

Speditionsconto, h. szállítási 
számla, továbbítási számla.

Speditionsgebühr, n. szállí
tási d í j , szállítmányozási 
díj.

Speditionsgeschäft, k. to
vábbító üzlet, szállító üzlet.

Speditionskosten, szállítási 
költség, szcilliUnányozási 
költség.

Speditionsliste, n. szállítási 
jegyzék.

Speditionsprovision, n. szál
litási díj, szállítmányozási 
díj.

Speditionsspesen, szállítási 
költség, szállítmányozási 
költség.

Speditions- und Frachtge
schäfte, szállítmányozási 
és fuvarozási ügyletek.

Speicher, h. gabnacsür ; auf 
den Speicher bringen, be
takarítani, csűrbe hordani.

Speikästchen, k. pököláda, 
köpőláda.

Speise, n. étel, eledel.
Speisen eine Maschine, gé

pet fűteni.
Speisesaal, h. étterem, étkező, 

ebédlő.
Speiskobalt, h. kobaltkeve

rék, kobalt vegy.
Spelt, h. tönköly.
Spelter, h. czink.
Spelz, h. tönköly.
Spendiren, kiadni; ajándé

kozni.
Spengler, h. bádogos.
Spenglerarbeit, n. bádogos

munka.
Spenglerscheere, n. bádogos 

olló.

Spediren
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Spenglerwaare, n. bádogos 
áru.

Spennadel, n. gombostű.
Spermaceti, k. czetvelő, sper

maceti.
Spermacetiöl, k. spermaceti- 

olaj.
Sperrbaum, h. vámfa, kor

látfa, sorompó.
Sperre , n. zár; doppelte 

Sperre, kettős zár; ge
richtliche Sperre , hirői 
zá r; zollamtliche Sperre, 
vámhivatali zár.

Sperren, zárni, elzárni.
Sperrgut, sperriges Gut, k. 

(vu .) terjedelmes áru.
Sperrad, k. akasztókerék.
Sperrvorrichtung, n. záró- 

készülék; akasztó készülék.
Spesen, költség, kiadás; Spe

sen nach Eingang, utéin- 
vett költség; Spesen in 
Vornhinein, előrevett költ
ség ; kleine Spesen, apró 
kiadások.

Spesenaviso, k. költségérte- 
sítvény, költségről szóló ér
tesítés.

Spesenauflassung, n. költség 
elengedése.

Spesenaufrechnung, n. költ
ségfelszámítás.

Spesenaufwand, h. költeke
zés, költségek.

Spesenberechnung, n. költ
ség számítás.

Spesenbetrag, h. költségösz- 
szeg.

Spesenbuch, k. költségkönyv.
Spesenconto, k. költségszám

la.
Spesenersatz, h. költség meg

térítése.
Spesenfranco, Spesenfrei, 

költségmentes; költség nél
kül, költségmentesen; spe
senfreie Auszahlung fälli
ger Coupons, esedékes szel
vények költségmentes kifize
tése,

Spesennachnahme, n. költ
ségutánvétel.

Spesennota, Spesenrech
nung, n. költségjegyzék, 
költségszámla.

Spesenvergütung, n. költség
visszatérítés.

Spesenvergütung
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Spesen Verrechnung, n. Jiölt- 
ség elszámolása.

Spesenverzeichniss, k. költ- 
■'Cégjegyzék.

Spezerei etc., l. Specerei, sth.
Spianter, h. czink.
Spickaal, h. spéke't ángolna.
Spicknadel, 71. szalonnatü, 

spékelötü.
Spiegel, h. tükör.
Spiegelfenster, k. tükörab

lak.
Spiegelfolie, n. tükörfolia, 

stariiol.
Spiegelglas, k. tükörüveg.
Spiegelhändler, h. tükörke- 

i'eskedö.
Spiegeltafel, ??. tükörtábla.
Spiegelversicherung, n. tü- 

körüvegbiztositds.
Spicköl, k. lavendulaolaj.
Spicker, Spickernagel, h. 

palié) szeg, foglaló szeg.
Spiel, k. já ték ; aufs Spiel 

setzen, koczkára tenni, 
koczkáztatni; mein Inte
resse ist dabei im Spiele, 
érdekem forog fenn, érde
kelve vagyok benne.

Spielbank, n. játékbank.
Spieldose, n. játszó szelencze, 

zenélő szelencze.
Spieleinlage, n. hetét, beté

tei.
Spielkarte, n. játékkártya, 

kártya.
Spielmarke, n. játékhárcza.
Spielpapiere, k. (h r.) üzér 

papír.
Spielraum, h. hatáskör, tér, 

játéktér; die gegenwärti
gen Course liefern der 
Hausse wenig Spielraum, 
a jelenlegi árfolyamok az 
emelkedésnek kevés tért en
gednek.

Spieluhr, n. zenélő óra.
Spielsachen, Spielwaaren, 

Spielzeug, k, játékszerek, 
játék áru.

Spielzeugverkäufer, h. játék
szerárus.

Spiere, n. szálfa.
Spiessglanz, h. kénantimon.
Spiessglas, k. piskolcz.
Spille, n. orsó.
Spinell, h. korundfaj (drá

gakő).

Spesen verrechnniig

Spinat, h. laboda , paraj, 
s pinát.

Spindel, n. orsó.
Spinnerei, 7i. Spinnhaus, k. 

fonóház, fonógyár.
Spinnmaschine, n. fonógép.
Spinnrad, k. rokka, kerék- 

rokka, gúzsáig.
Spinnstuhl, h.fonószék.
Spiralbohrer, h. csigafúró.
Spiralfeder, n. cngarugó.
Spirato (olasz) múlt hóban 

V. évben.
Spirituosen, szeszes italok.
Spiritus, h. szesz; kül. bor- 

szesz.
Spiritusbrennerei, n. szesz

főző, szesz főzés.
Spiritusgeschäft, k, Spiritus

handel, h. szeszüzlet.
Spirituslampe, n. borszesz- 

\ lámpa.I Spiritussteuer, n. szeszadó. 
j Spitzamboss, h. szarvas üllő.
\ Spitzbrand, h.fenés üszög.
• Spitze, n. csúcs ; er steht an 
I der Spitze der Geschäfte, 
j az üzlet élén áll.I Spitzeisen, k. hegyes véső.
' Spitzen, csipke.
I Spitzenhandel, h. csipkeke

reskedés.
Spitzenhändler, h. csipkeke

reskedő, csipkeárus.
Spitzenmanchette, n. csipke- 

fodor.
Spitzenpapier, k. csipkepapi

ros ( csipkeszerüen átvert 
papiros áruk szei'eléséi'e, 
virágtartókra).

Spitzentuch, k. csipkekendő.
Spitzenwaare, n. csipkeáru.
Spitzhaue, n. hegyes kapa, 

csákány kapa.
Spitzhorn, k. szarvasüllő.
Spitzmeissel, h. hegyes véső.
Spitzwechsel, h. (vu .) csúcs

váltó.
Splendid, fényes; (nyomd.) 

splendid halten, kergetni, 
ritk itn i (a  szedést).

Splint, h. sziács.
Splintbolzen, h. sasszeg.
Splitter, n. szálka.
Splitterig, szálkás.
Spódium, k. spodium, csont

szén, csontliszt.
Sporco, Sporeobrutto, Spor-

Spinat
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cogewicht, k. teljes súly, 
nyers súly, l. Brutto.

Sporcozentner, h. nyersmá
zsa (a csomagolást beleszá- 
mitva).

Sporerwaare, n. sarkantyu- 
7niives-áru.

Sporn, h. sarkantyú.
Sporteln, sportula (pl. tör

vénykezési dijak külföl
dön).

Spottbillig, potom áron; ich 
habe es spottbillig bekom
men, potom áron kaptam.

Spottgeld, k. potomár, potom
pénz.

Spottpreis, h. potomár.
Spottwohlfei], potomáron, fe 

lettébb olcsón.
Sprachkenntniss, n. nyelv- 

isnu'vet.
Sprachrohr, k. beszélöcsö, 

szócső.
Sprechapparat, h. beszélő 

készülék.
Sprechen, beszélni; das sind 

sprechende Beweise, ezek 
kézzelfogható (szóló) bizo
nyítékok.

Sprengen die Bank, a ban
kot megbuktatni.

Sprengkohle, n. 7'obbanó 
szén.

Sprengmittel, k. robbantó 
szer.

Sprengöl, k. robbantó ola j 
(nitroglycerin).

Sprengpulver, k. robbantó 
por.

Sprengschnur, n. robbantó 
zsineg.

Spreu, n. polyva.
Springender Begress, ugró 

visszkei'eset.
Springfeder, n. rugó.
Springglas, k. üvegköny.
Spritze, n. fecskendő, vizi- 

puska.
Spritzenschlauch, h. fecs

kendő-tömlő.
Spritzrohr, k. locsoló cső.
Sprotte, n. küsz (szardella- 

féle).
Sprung, h. szökkenés; plötz

licher Sprung der Course, 
az árfolyamok hirtelen 
szökkenése; auf dem Sprun
ge stehen, készülőben lenni.

Sprung



Sprungfeder Staatspapier Stahlspiegel

Sprungfeder, 71. rugó.
Spuckkastel, k. köpöldda.
Spühlicht, k. moslék, czefi'e.
Spule, n. 1) cséve, orsó; 2) 

tok, tollszár.
Spund, li. dugó ; csap.
Staadfass, k. állóhordó, ászo

kos hordó.
;Staat, /i. 1) állam; 2) (a. in. 

Prunk, Pracht), fény, pom
pa, disz; mit etwas Staat 
machen, valamivel pom
pázni; in vollem Staate, 
egész díszben.

Staatenbund, h. államszövet- 
ség.

Staatlich, állam i; staatliche 
Versicherung, állami hiz- 
iositás

Staatsanlehen, k. Staatsan
leihe, n. államkölcsön.

Staatsanwalt, h. államügyész.
Staatsauslage, n. államkölt- 

ség.
Staatsbahn, n. (vu .) állam- 

vasút.
Staatsbank, n. állami bank.
Staatsbankerott, h. állam

csőd, állambukás.
Staatsbeitrag, h. állami já ru 

lék, államsegély.
Staatsbetrieb, h. állami 

üzem.
Staatsbuchhaltung, n, állam

számvitel.
Staatscasse, n. állampénz

tár.
Staatscreditscassa, n. állam- 

hiteli pénztár.
Staatsdepesitencassa, n. ál

lami letétpénztár.
Staatseffecten, állampapírok.
Staatseinkommen, k. Staats

einkünfte, államjövedelem.
Staatseisenbahn, n. állam- 

vasút.
Staatserfordemiss, k. állam- 

szükséglet.
Staatsfond, h. állami alap.
Staatsgarantie, n. állami ka- 

matbiztosítás.
Staatshaushalt, h. állami 

háztartás.
Staatskosten, államköltség.
Staatsnote, n. államjegy.
Staatsobligation, n. állam

kötelezvény, államkötvény.
Staatsorgan, h. államközeg.

Staatspapier, k. állampapír; 
consolidirte Staatspapie
re, állósitott állmnpapirok; 
sein ganzes Vermögen in 
Staatspapieren anlegen, 
egész vagyonát állampapi- 
rokba fektetni.

Staatspapiergeld, k. állam- 
pavirpénz.

Staatspapierhandel, h. üzlet 
állampapírokkal.

Staatspapierkonto, h. állam- 
papirszámla.

Staatspapierskontro, h. ál
la m-papirlajstrom.

Staatsrechnungshof, h. álla
mi számvevőszék.

Staatsschatz, h. államkincs
tár.

Staatsschuld, n. államadós
ság.

Staatsschuldencontrollemis- 
sion, n. államadósság el
lenőrző bizottságának je 
lentése.

Staatsschuldentilgung, n. ál
lama dós.ság törlesztése.

S t a a t s s c h u l d e n  V e r w a l t u n g ,  

n. államadósság kezelése.
Staatsschuldmäkler, h. ál

lamadóssági alkusz (An
gliában törvényes intéz
mény ).

Staatsschuldschein, h. 
Staatsschuldverschrei
bung, n. államkötvény.

Staatssteuer, n. államadó.
Staatssubvention, n. állam

segély.
Staatstelegraph, h. állami 

távirda.
Staatsunterstützung, n. ál

lamsegély.
Staats vor an schlag, h. állam

költségvetés.
StaatsvorschU'S, h. állam- 

előleg.
Staatszeitung, n. kormány- 

lap, hivatalos lap.
Staatszuschuss, h. állami já 

rulék.
Stab, h. 1) pálcza, rúd ; 2) 

hosszmérték selyemái’uk- 
n á l: Párizsban P88 m .; 
Lipcsében P13 m.; Genf- 
ben l 'lá á  m.

Stabeisen, k. rúdvas.
Stabgold, k. rúdarany.
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Stabhobel, h. félkör gyalu.
Stabholz, k. dongafa.
Stabil, állandó, helytmaradó; 

stabiler Arbeiter, állandó 
munkás.

Stabilerklärung, n. állandó
sítás.

Stabiliren , állandósítani, 
megállapítani.

Stabilirung, n. állandósítás.
Stabilität, n. állandóság.
Stabwurz, n. söpröruta.
Stachel, h. tövis, tüske.
Stachelbeere, n. eg7'es, pösz

méte, közméte.
Stachelnuss, 71. súlyom.
Stadion, stadion (görög hossz

mérték ).
Stadtobligation, n. városi 

kötvény.
Stadtreisender, h. vái'osi 

(  helyi)  utazósegéd.
Stadtwaage, n. város mér

lege.
Stadtzoll, h. városi vám.
Staffelte, l. Staffette.
Staffelrechnung, n. fokozatos 

kamatszámítás.
Staffelzollprincip, k. fokoza

tos vámrendszer.
Stafette, n. gyorsposta; sür

göny, staféta.
Staglio, átlagszámítás; ha- 

tá7'idő-számitás.
Stagnant, pangó.
Stagnation, n. pangás.
Stagniren , pangani , tes- 

pedni.
Stahl, h. aczél; cementirter 

Stahl, czementált aczél; 
gegäibter Stahl, kévéit 
aczél; gehärteter Stahl, 
edzett aczél; Stahl in Ble
chen , lemezaczél; Stahl 
in Blöcken, tuské aczél; 
kaltbrüchiger Stahl, hi- 
degtöresü aczél.

Stahlarbeit, n. aczélmü.
Stahlblech, k. aczéllemez, 

aczélbádog.
Stahlfeder, n. 1) aczéltoll, 

iró to ll; 2) aczélrugó.
Stahlguss, h. aczélöntvény.
Stahlplatte, n. aczéllap.
Stahlsaite, n. aczélhur.
Stahlschraube, n. aczélcsa- 

var.
Stahlspiegel, h. aczéltükör.
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Stahl Stempel Stau dar dgold Starti n

StaWstempel, h. aczéldomho- 
ritó.

Stahlstich, h. aczélmetszet.
Stahlwaare, «. aczéláru.
Stajo, gahnamérték; Velen- 

czében — 83'32 l . ; L ivo r
noban =  24‘36 l . ; Dalmd- 
czidban =  83‘32 l . ; Ko- 
rinthmban mint szdmitdsi 
súly =  78'32 kg.

Stammactie, « ,  törzsrész- 
vény.

Btammactionär, h. törzsrész
vényes.

Stammcapital, k. alaptőke; 
törzsvagyon; versichertes 
Stammcapital, biztosított 
alaptőke.

Stammeffecten, (b r .) alap- 
érték.

Stammeinlage, n. törzsbetét.
Stammen, szdrmazni; aus 

Indien stammende Waa- 
re, Indiából szdrmazó v. 
jövő dru.

Stammhaus, k. törzsökhdz, 
ősi hdz.

Stammkapital, k. l. Stamm
capital.

Stammohject, k. alapérték.
Stammprioritätsactie, n. el

sőbbségi törzsrészvény.
Stammregister, h. 1) törzs

jegyzék; 2) (a. m. Juxten- 
huch) szelvénykönyv.

Stammseide, n. törzsselyem.
Stämpel, l. Stempel.
Stampiglie, n. bélyegző.
Stand, h. 1) dllds, helyzet; der 

niedrige Stand der Cour- 
se, az drfolyam alacsony 
dlldsa ; schlechter Stand 
der Finanzen, a pénz
ügyek rossz állapota; Stand 
der Geschäfte, az ügyle
tek helyzete; zu Stande 
bringen, létre hozni, léte
síteni ; zu Stande kom
men, létre jönni, létesülni; 
Stand halten, helyt dllani; 
Stand nehmen, helyet fog 
la ln i; im Stande sein et
was zu thun, valamit meg
tehetni, képes lenni (vala
minek kivitelére); bei dem 
gegenwärtigen Stande der 
Dinge, a mint a dolgok 
(ügyek) niost dllanak; in

Stand setzen, jd karba he
lyezni ; wir werden einem 
solchen Concurrenten ge
genüber einen schweren 
Stand haben, üy verseny- 
tdrssal szemben nehéz hely
zetünk lesz V. rossz helyzet
ben leszünk; 2) álladék; 
der Stand der Gasse, pénz- 
tdrdlladék ; 3) rend, rang ; 
ein Mann von Stand, főbb 
réndü ember; seinem 
Stande ge/aäss leben, 
rángjdhoz illőleg élni.

Standardgoid, k. törvényes 
ardnyoknak megfelelő rúd
arany.

Standard of life, életszükség
let.

Standarte, n. zdszló.
Ständer, h. 1) dllvdny; 2) 

kdd.
Standesausweis, h. létszdm- 

kimutatds.
Standesherrliches Papier, 

(b r.) főú ri papír (pl. Keg- 
levichsorsjegy).

Standesreduction, n. lét- 
szdmleszdllítds; létszdm le
szállítása.

Standgeld, k. hely pénz.
Ständig, dllandó; ständiger 

Bezug, dllandó illeték; 
ständige Tendenz, dllandó 
irdnyzat.

Standöl, k. mesterséges olaj.
Standort, h. székhely.
Standpunkt, h. dlldspont; die 

Preise haben den höchsten 
Standpunkt erreicht, az 
drak a lehető legmagasabb 
fokra ju tottak ; wenn sich 
die Course auf dem heu
tigen Standpunkte erhal
ten, ha az árfolyamok 
megmaradnak a mai ma
gaslaton.

Standuhr, n. állvdnyóra.
Standverkauf, h. piaczi dru- 

Ids.
Stangene, stangene ( oldh öl).
Stangeneisen, k. rúdvas.
Stangengold, k. rúdarany.
Stangenleinwand , n. szilé

ziai vdszonfaj, kül, dgy- 
nemüek, törölközők stb. szd- 
mdra.

Stangensilber, k. rúdezüst.
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Stangenstahl, h. rádaczél.
Stangenzirkel, h. rudaskörző.
Staniol, Stanniol, k. ónlevél.
Stanniolkapsel, n. ónlevél- 

kupak.
Stanze, n. csdk, bélyegtő.
Stapelartikel, h. (helyi) fő - 

czikk (pl. valamely orszdg 
főkiviteli czikke).

Stapelgeld, k. partvdm ( a ha
jó  kikötési engedélyéért fi
zetendő illeték).

Stapelort, Stapelplatz, h. 
kikötő hely.

Stapelrecht, k. partjog, karó- 
jog, kikötő jog ( a középkor
ban : kizdrólagos kikötő
jo g ).

Star, gabnamérték Tyrolban 
=  30'58 l . ; Bozenben =  
37'71 l . ; Trientben == 
2D/8L

Stare dél ere dere, a bizomd- 
nyos jótdlldsa a szerződő 
fé l kötelezettségéért.

Stark, 1) erős; erősen,nagyon; 
dieses Haus ist stets stark 
bezogen, e háznak sok vdl- 
tója forog; erre a házra 
erősen redjárnak; wir hat
ten heute einen sehr star
ken Posttag, ma igen nagy 
postánk volt; diese Waa- 
ren sind stark begehrt, 
ezeket az árukat nagyon 
keresik; ein starker Ac- 
tionär, nagy részvényes; 
die Effecten sind stark im 
Sinken, a papírok erősen 
hanyatlanak ; 2) vastag ; 
drei Centiméter stark, há
rom centiméter vastagságú.

Stärke, n. keményítő.
Stärkeglanz, h. keményítő- 

fény.
Stärkegummi, h. dextrin, 

keményítőmézga.
Stärkezucker, h. keményítő- 

ezukor.
Starnitzl, k. csuklya, päpir- 

tölcsér, staniczli (különösen 
gyarmatáru kereskedésben 
előre elkészített tölcsér ala
kú csomagoló papír).

Staro, gabonamérték Trieszt
ben =  Stajo Velenczében 
=  83-32 1.

Startin, számítási ürrnérték



Stiriában =  10 bécsi akó
^  566 l.

Station, w. (vu .) állomás.
Stationär, állandó, pangó; 

der stationäre Preis, ál
landó á r ; die Preise sind 
jetzt stationär stehend, az 
árak most állandók.

Stationschef, li. (v u .) állo- 
másfonök.

Stationsdienst, h. (v u ,) ál
lomási szolgálat.

Stationspacker, h. állomási 
málházó.

Stationstarif, h. (vu .) állo
mási díjszabás.

Stationstype, n. (vu .) állo
más j  eile gb etilje.

Stationsvorstand, h. [vu .) 
cillomás főnök.

Statistische Abgabe, statis
tische Gebühr, n. statiszti
kai illeték ( melyet a kül
földi áruforgalomnál a sta
tisztikai költségek fedezé
sére szednek ).

Statt, rí. h e ly ;  Statt finden, 
h e ly e t t a lá ln i ;  es findet 
keine Ausnahme statt, k i 
v é te ln ek  n in c s  h e ly e ; diese 
Summe würde mir jetzt 
sehr zu Statten kommen, 
ez az összeg n ek em  m os t n a 
g y o n  k a p ó ra  j ö n n e  ; das 
Unternehmen geht von 
Statten, a v á l la la t  h a la d  
V. j ó l  f o lg .

Statue, n. szobor.
Status (des Vermögens), (va

gyon ) á llapot; er hat den 
Gläubigern seinen Status 
vorgelegt, bemutatta va
gyonállapotát a, hitelezők
nek; den Status bei Ge
richt einreichen, a vagyon- 
iiliapotot beterjeszteni a bí
róság elé.

Statut, k. Statuten, alapsza
bály. [jog.

Statutarrecht, k. s z a b á ly z a t i
Statutenentwurf, h. alapsza

bálytervezet.
Statutenmässig, alapszabály- 

szerű; alapszabály szerint, 
alapszabály értelmében.

Staub, h. p o r ; sich aus dem 
Staube machen, kereket 
oldani, odábbállani.

Station

Staubbesen, h. porseprő.
Staubbrand, h. üszög.
Staubig, poros; porosán; 

staubiger Pfefíer, borspar.
Staubkohle, n. porszén.
Staubmantel, h.porköpenyeg.
Staubmehl, k. lisztpor.
Staubperle, n. apró gyöngy.
Stauen, (h a j.) becsömöszölni 

(gondosan és szakszerűen 
berakni) ; in Fässern 
stauen , hordóba töm ni; 
sich stauen, felhalmozód
ni, tolódni (árukról).

Stauer, h. (h a j.) áruösszera
kó, csornagrendezö.

Stauerlohn, h. csomagrende
ző dija, tömődíj.

Stauung, n. 1) (ha j.) áru
összerakás ; 2) torlódás,
halmozódás.

Stearin, k. stearin.
Stearinfabrikat, k. stearin- 

készitmény.
Stearinkerze, n. stearingyer- 

tya.
Stechapfelcigarre, 7i. magya- 

los szivar (Stramonium és 
Hyosciamus füvéből do
hány fedőlevéllel gyógyá
szati használatra).

Steehbeitel, h. Stecheisen, 
k. bökővéső.

Stecher, h. szeincsiptetö, mo
nokli.

Stechen, szúrni; in die See 
stechen, ( haj.) tengerre 
szállani.

Steckbrief, h. nyomozó levél.
Stecken, szúrni, dugni ; ein 

Kapital in ein Unterneh
men stecken, tőkét válla
latba fektetn i; sich in 
Schulden stecken, magát 
adósságba vern i; in Noth 
und Elend stecken, szük
ségben, nyomorúságban len
ni ; stecken bleiben, ott 
rekedni ; in der Ke de ste
cken b leiben , beszédben 
bennsülni v. megakadni.

Steckmuschelseide, n. kagy
lóselyem, bihorcsigaselyem.

Stecknadel, 7i. gombostű.
Steerage, n. (ha j.) födélközi 

osztály.
Stehen, á lla n i; die Preise 

stehen hoch, az árak ma-

Staubbesen
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gasak ; die Actien stehen 
hoch, a részvények maga
san állnak v. drágák; mit 
Jemandem in Geschäfts
verbindung stehen, vala
kivel üzleti összeköttetésben 
állani; wir haben Geld bei 
diesem Bankier stehen, 
ennél a bankárnál pénzünk 
van (letéve); es steht noch 
ein Best, még van mai'a- 
dék; ich stehe Ihnen für 
alle Kosten, jótállók az 
összes költségekért; hoch 
od. theuer zu stehen, kom
men, sokba V. drágába ke- 
7'ülni; er steht sich gut 
bei seinem Geschäfte, üz
lete jó l á ll; im Begriffe 
stehen, auf dem Punkte 
stehen, épen azon lenni, 
hogy . . . ;  es steht schlecht 
mit ihm, rosszul áll a dol
ga, rosszid van a sora.

Stehend, álló, állandó; ál- 
landóa7i; stehender Han
delsbetrieb, stehendes Ge
schäft, állandó kereskedel
mi üzlet; stehendes Kapi
tal, álló tőke.

Stehpult, h. álló polcz, álló 
Íróasztal.

Stehungskosten, beszerzési 
költség, önköltség.

Steif lein wand, n. enyves vá
szon.

Steifnetz, h. kemény (tett háló.
Steigbügel, k. kengyel, ken

gyelvas.
Steigen, emelkedni; felszök

kenni ; fölmenni; Tabak 
ist gestiegen, a dohány 
felszökkent ( a dohány ára 
fe lm en t); der Preis der 
W olle ist gestiegen, a 
gyapjú ára felment v. emel
kedett ; das Korn steigt, az 
élet ára fölfelé megy; (b r.) 
a gabona emelkedik; die 
Einnahmen steigen, a be
vételek növekednek, a be
vételek emelkednek.

Steigen, k. emelkedés; man 
meldet ein Steigen der 
Baumwollpreise, a gyapot
árak emelkedését tudatják; 
im Steigen begriffen sein, 
einelkedöben lenni.

Steigen



Steigend Steinkohlen tlieer Steller

Steigend, emelkedő; steigen
de Bewegung haben, emel
kedőben lenni; die Course 
nehmen eine steigende 
Bewegung, az árfolyamok 
emelkedőben vannak.

Steigern, emelni, fölemelni, 
felverni, (á rt)  felrugtatn i; 
die Makler haben den 
Preis um 2 Gulden gestei
gert, az alkuszok két forint
tal felverték az á rt; die 
Forderungen steigern, ma
gasabb követelésekkel lépni 
elő; sich steigern, gyara
podni, növekedni, fokozód
n i;  der Umsatz steigert 
sich, a forgalom növeke
dik.

Steigerung, n. emelkedés; die 
Steigerung der Preise ist 
Folge der geringen Zu
fuhr, az árak emelkedése a 
csekély érkezmény (ú j be
hozatal ) következménye.

Steigriemen, h. kengyelszij.
Steigschnalle, n. kengyelcsat.
Stein, h. 1) kő; Stein des 

Anstossés, botránykő; 2} 
mint súlymérték, rendesen 
egy mázsa /̂5—^ho-része.

Steinabdruck, h. kőnyomat.
Steinarbeit, n. kőmunka.
Steinasche, n. kőhamu.
Steinbockhorn, k. vadkees- 

keszarv.
Steinbutte, n. kövi félszeg- 

uszó (hal).
Steindruck, h. kőnyomat.
Steindruckerei, n. könyomó 

intézet, kőnyomda.
Steindruckergehilfe, h. kő- 

nyomdasegéd.
Steinflachs, n. kő-len.
Steingut, k. kőedény; engli

sches Steingut, ángol kő
edény (Wedgewoodj.

Steingut waare, n. kőedény- 
áru.

Steinhauerarbeit, n. kőfara- 
gómunka.

Steinkitt, h. kőragasz.
Steinkohle, n. kőszén; ba

ckende Steinkohle, tapadó 
kőszén; fette Steinkohle, 
kövér kőszén.

Steinkolilenpech, k. kőszén
szurok.

Steinkohlentheer, h. kőszén- 
kátrány.

Steinkrug, h. kőkorsó.
Steinlieferant, h. kőszállító.
Steinmeissei, n. kővéső.
Steinmetzarbeit, n. kőfaragó 

munka.
Steinmetz waare, n. kőfaragó 

árú.
Steinnuss, n. kasztadió.
Steinöl, k. kőolaj.
Steinplatte, n. kőlap, kő

tábla.
Steinpappe, n. kőpapirosle- 

mez (homokos fedöpapir).
Steinpappwaare, n. kőpapi

ros-áru.
Steinreich, dúsgazdag.
Steinsalz, k. kősó, konyhasó,
Steinsalz waare, n. kősóáru.
Steinschusser, h. apró kő

golyó.
Steinsinter, h. cseppkő.
Steinstich, h. kőmetszet.
Steintransport, h. (vu.) kő- 

szállitmány.
Steinwaai e, n. kőáru.
Steinwurzel, n. páfrán.
Steinzeug, k. kőedény.
Stellage, n, l)állvciny,polcz; 

2) (b r.) kettős dijügylet, 
vagylagos ügylet ( mely 
ugyanazon éi'tékpapirnak 
két különböző áron vételét, 
esetleg eladását teszi lehe
tővé).

Stellagegeschäft, k. (br.) ket
tős dijügylet.

Stelle, n. hely, állomás; in 
diesem Geschäfte sind 
gute Stellen, ebben az üz
letben jó  állomások van
nak ; ofíene Stelle, üres 
állomás; die Stelle ist 
nicht mehr oflen, e.z az ál
lomás már be van töltve; 
die Stelle einesCorrespon- 
denten, levelezői állomás ; 
eine einträgliche Stelle, 
jövedelmező állomás, jöve- 
delmes hivatal; an Jeman
des Stelle treten, valaki 
helyébe lépni; an Stelle 
der Papiere, papirok he
lyett; diese Stelle Ihres 
Briefes ist m ir unerklär
lich, levelének ez a pontja 
érthetetlen előttem; dies
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muss auf der Stelle ge
schehen, ennek azonnal 
meg kell történnie, ennek 
meg kell nyomban lennie.

Stellen, helyezni, á llitan i; 
den Preis zu hoch stel
len, az árt felette maga,sra 
tenni; so niedrig als mög
lich stellen, lehető ala
csonyra szabni: anheim 
stellen, frei stellen, reá
hagyni, szabadjára hagy
n i ; sicher stellen biztosí
tani ; auf die Probe stel
len, megkisérteni; zufrie
den stellen, kielégíteni; 
Einem etwas zur Verfü
gung stellen, rendelkezése 
alá bocsátani valakinek va
lamit ; in Abrede stellen, 
tagadni; zur Kede stel
len, kérdőre vonni; einen 
Antrag stellen, javaslatot 
tenni, Í7iditványt tenni, 
indítványozni; stellen Sie 
dieselbe auf Rechnung 
laut Bericht, tegye számí
tásba tudósítás szerint; die 
Course stellen sich wieder 
günstiger, az árfolyamok 
ismét kedvezőbbek kezdenek 
lenn i; Kaffee aus Triest- 
stellt sich auf UX) Gulden,, 
a trieszti kávé 100 forintba 
kerül, trieszti keivé 100 fo 
rinton á ll ; das Deficit, 
stellt sich auf iJSO Gulden,. 
a veszteség 250 forintot 
tesz; der Verkauf cíer letz
ten acht Tage stellt sich 
wie folgt, az utolsó nyolcz 
napi ártdás következőleg- 
á ll;  wie stellen Sie sich 
zu dieser Angelegenheit?' 
mily állást foglal el ebben 
az ügyben í sich die Auf
gabe îeWew, feladatúi tűz
n i magának; wir wollen 
es dahin gestellt sein las
sen, nem bolygatjuk a dol
got , nem vitatkozunk fe
lette.

Stellengesuch, k. álláskere
sés, állomáskeresés.

Stellenver mi ttelungsbur e au 
k. helyközvetitő intézet,, 
közvetítő intézet.

Steller, h. előállító, ajánló..



Stellgescliäft Stem pelfreiheit Steneraugelegenheit

Stellgeschäft, k, (b r .) kettős 
dijügylet, L Stellage.

Stellmacher, h. kerékgyáitó.
Stellmacherwaare , n. bog

náráru.
Stellpraemie, 7i. kiállítási ju 

talom.
Stellstand, h. állvány.
Stellung, n. 1) állás; Stel

lung nehmen od. fassen, 
állást fog la ln i; seine Stel
lung behaupten, helyét 
megtartani; die Specu- 
lanten nehmen noch eine 
zu wartende Stellung ein, 
az üzérkedők még vámkozó 
állást foglalnak ; 2) állás  ̂
állomás; er hat eine gute 
Stellung, jó  állomáson van.

Stellvertreter, h. helyettes^ 
képviselő.

Stellvertretung, n. helyette
sítés, képviselet; in Stell
vertretung des Chefs, a 
főnők helyett.

Stellwagen, h. társaskocsi.
Stellzettel, k. helybeli utal

vány.
Stellzirkel, h. állítható körző.
Stelze, n. mankó.
Stemmeisen, k. feszítő véső.
Stemmhobel, h. vésőgyalu, 

szegző gyalu.
.Stemmleiste, n. lőcs.
Stempel, h. bélyeg; bélyegző, 

bélyegvas; trockenerStem- 
pel, száraz bélyeg; diese 
Silberwaare trägt den Pa
riser Stempel, ezen az 
ezüstárán pái'isi bélyeg 
látható ; mit einem Stem
pel versehen, megbélyegez
ni, bélyeget ráütni.

Stempelabgabe, n. bélyegil
leték.

Stempelamt, k. bélyeghiva
tal.

Stempelanheftung, n. utó- 
bélyegzés.

Stempelanstand, h. bélyeg 
kifogásolása.

Stempelauslagen , bélyeg- 
költség.

Stempelbogen, h. bélyeges ív, 
bélyeges papir.

Stempelentrichtung, n. bé
lyeg lerovás.

Stempelfrei, bélyegmentes.

Stempelfreiheit, n. bélyeg- 
mentesség.

Stempelgebrechen, k. bé
lyeghiány ; bélyegcsonkí
tás, bélyegvétség.

Stempelgebühr, n. bélyegil
leték.

Stempelgefälle, k. bélyegjö
vedék.

Stempelgesetz, k. bélyegtör
vény.

Stempelliste, n. bélyegfel- 
jegyzés.

Stempelmarke, n. bélyeg
jegy ; die Stempelmarke 
entwerthen od. cassiren, 
bélyegje gyet éi'tékteleníte- 
ni.

Stempeln, bélyegezni, bélyeg- 
jegygyel ellá tni; gestem
peltes Papier, bélyeges pa
pír.

Stempeln, k. hélyegjelzés.
Stempelpapier, k. bélyeges 

papir, bélyegpapiros.
Stempelpflicht, n. bélyegkö

telezettség.
Stempelpflichtig, bélyegkö

teles, bélyegkötelezett.
Stempelpresse, n. bélyeg- 

sajtó.
Stempelscala, n. bélyegfoko

zat.
Stempelsteuer, n. bélyegadó.
Stempelstrafe, n. bélyegbün

tetés, bélyegbirság.
Stempeltaxe, n. bélyegdíj.
Stempel- und Gebührenbe

messung, n. bélyeg- és ille
tékkiszabás.

Stempelung, n. bélyegzés, bé- 
lyeggel ellátás; classen- 
mässige Stempelung, fo
kozat szerinti bélyegzés.

Stempelverkäufer, h. bélyeg
árus.

Stempelverkürzung, w. bé- 
lyegrövidítés, bélyeg csőn - 
kítás.

Stempelzeichen (auf Waa- 
ren od. auf Kolli), k. á7'u- 
bárcza.

Stengelig, száras ; stengeli- 
ge Corinthen, száras ma
zsolák.

Stenograph, h. gyorsíró.
Stenographie, n. gyorirás.
Steppdecke, n. paplan.
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Steppnadel, n. tüzegetőtü, 
tűzdelő tü.

Sterbecasse , n. temetkezési 
pénztár.

Sterbefall, h. (bizt.) halál
eset, halálozás.

Sterblichkeit, n. (bizt.) ha
landóság.

Sterblichkeitstabelle , n.
( bizt.) halandósági táblá
zat.

Sterblingsfell, k. dögbőr.
Sterblings wolle, n. dög gyap

jú .
Stere, ( fakereskedéshen), köb

méter, egy dekastere tized- 
része.

Stereoskop, k. Stereoskop.
Stereoskopenbilder, stereo- 

skopképek.
Stereotypeur, h. szedésöntő.
Stereotypie, n. öntött szedés, 

szedésöntvény ( törvénybe n: 
tömöntvény ).

Stereotypplatte, n. stereotyp- 
lap.

Sterilität, n. terméketlenség, 
7iem jövedelmező volta va
laminek.

Sterling, h. sterling (ángol 
pénz =  10 forin t).

Sternanisöl, k. csillagánizs- 
olaj.

Sternrohr, k. csillagtávcső.
Stetig, állandó, tartós; állaii- 

dóan, tartósan.
Stetigkeit, n. állandóság, tar

tósság.
Steuer , n. adó ; directe 

Steuer, egyenes adó, köz
vetlen adó; indirecte 
Steuer, közvetett adó; eine 
Steuer auf etwas legei], 
megadóztatni, adót kiróni 
valamire ; die Steuern er
heben, adót beszedni; zur 
Steuer der Wahrheit be
stätige ic h , melyek hite
léül bizonyítom.

Steuer, k. (ha j.) kormány.
Steuerabfindung, n. adóki- 

elégítés; adóegyezmény.
Steuerabschreibung, n. adó- 

leírás, adólejegyzés.
Steuerabzug, h. adólevonás,
Steueramt, k. adóhivatal.
Steuerangelegenheit, n. adó

ügy.



Stenerausage Stenerjahr Stiefelrolír

Steueransage, n. adóbevallás.
Steueransclilag, h. adókive

tés. [tás.
Steuerausfall, h. adóleszálli-
Steuerauswerfungscommis- 

sion, n. adókivetö bizott
ság.

Steuerbar, adóköteles, adózó; 
adó alá eső.

Steuerbasis, n. adóalap.
Steuerbefreiung, n. adómen

tesség.
Steuerbegünstigung, n. adó- 

kedvezmény.
Steuerbehörde, n. adóhiva

tal, adóhatóság.
Steuerbekenntniss, k. adó 

bevallás.
Steuerbemessung, n. adóki

vetés.
Steuerbemessungsgrundla- 

ge, n. adókivetési alap.
Steuerbetrag, h. adóösszeg.
Steuerbogen, h. adóív.
Steuerbüchel, k. adóköny

vecske.
Steuerconscription, n. adó- 

összeirás.
Steuereinnehmer, h. adó

szedő.
Steuereintreibung, n. adó

behajtás.
Steuerentrichtung, n. adó

fizetés.
Steuererhebung, n. adóbe

szedés.
Steuererhöhung, n. adóeme

lés.
Steuererlass, h. Steuerer- 

mässigung,n.adoZem^ede>‘.
Steuerexecution, n. adó- 

végrehajtás.
Steuerfassion, n. adóbeval

lás.
Steuerfrei, adómentes, adó

tól ment; adómentesen.
Steuerfreiheit, n. adómen

tesség; temporäre Steuer
freiheit, időleges adómen
tesség.

Steuerfuss, h. adóláb.
Steuergesetz, k. adótörvény.
Steuerherabsetzung, n. adó- 

leszállítás.
Steuerhinterziehung, n. adó- 

csonkítás.
Steuerinspector, h. adófel

ügyelő.

Steuer]ahr, k. adóév.
Steuerlöschung, n. adótörlés.
Steuermahnung, n. adóin

tés.
Steuermann, h. kormányos.
Steuern, 1) adózni, adót f i 

zetni; 2) (ha j.) kormányoz
ni, hajózni; 3) (a. m. E in
halt thun), akadályozni, 
gátol vétni valaminek ; ei
nem Uebel steuern, baj
nak gátat vetni, bajt meg
akadályozni; 4) ( a. m. bei
tragen), adakozni.

Steuernachlass, h. adóleen
gedés.

Steuerobject, k. adótárgy.
Steuerpflichtig, adóköteles, 

(személy) ;  adó alá eső, 
vám alá eső ( tárgy).

Steuerpresse, n. adóprés.
Steuerrepartition, n. adóki

vetés.
Steuerrest, h. adóhátralék.
Steuerrestitution, n. adó

visszatérítés.
Steuerrestitutionsanwei- 

sung, n. adómé gtérítési 
utalvány.

Steuerrevisor, h. adóvizs
gáló.

Steuerrolle, n. adókönyv, 
adólajstrom.

Steuerrückstand, h. adóhát
ralék.

Steuerruder, k. kormány.
Steuersatz, h. adótétel.
Steuerstundung, n. adóha

lasztás. [szer.
Steuersystem, k. adórend-
Steuertechnik, n. adógya

korlat.
Steuerumlage, n. adókivetés.
Steuerumschreib ung,n. adó- 

átirás.
Steuervergehen, k. adóvét

ség, adókihágás.
Steuerverpachtung, w. adó 

bérbeadása.
Steuerverweigerung, n. adó 

megtagadása.
Steuervorschreibung , n. 

adókirovás.
Steuerwesen, k. adóügy.
Steuerzahlung, n. adófizetés.
Steuerzettel, h. adóív.
Steuerzuschlag, h. adópót

lék.
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Steuerzuwachs, h. adónöve
kedés.

Stich, h. szuréis, csípés; E i
nen im Stiche lassen, va
lakit cserben hagyni; 
Stich halten, kiállani a 
próbát; der W ein hat ei
nen Stich, a bor eczetesed- 
ni kezd.

Stichgeschäft, k. 1) csereügy
let (áruknál) ; 2) (b}\) zá
ros ügylet (vételnél).

Stichhaltig', alapos, próba
álló.

Stichhandel, h. cserekeres
kedés.

Stichprobe, n. próba talá- 
lom ra; Stichprobe ma
chen, találomra vizsgálni.

Stichprobeweise, találomra.
Stichrechnung, n. próbaszá

mítás.
Stichtag, h. záros határnap.
Stichwort, k. jelszó; ( nyomd.) 

lapőr, őrszó.
Stickarbeit, n. hímzés, hím

zett mü.
Stickerei, n. hímzés; mit 

Stickerei zieren, mester- 
kélni (himesen kivarrni).

Stickgold, k. hímző arany- 
fonal.

Stickliake, n. himzőtü.
Stickmuster, n. himzési mus

tra.
Stickmusterpapier, k. him- 

zőmusti'a-papiros.
Sticknadel, n. himzőtü.
Stickpapier, k. himzőpapir 

(rostélyszerű, áttört papi
ros hímzéshez).

Stickrahme, n. zonda, himzö- 
keret, himzőráma.

Stickseide, n. himzőselyem.
Sticksilber, k. hímző ezüst 

fonal.
Stickstift, li. hímző tü.
Stickwerk, k. hímző munka.
Stiefel, h. csizma,.
Stiefeieisen, k. csizmapatkó.
Stiefeleisennagel, h. csizma- 

patkószeg.
Stiefeletten, topánka.
Stiefelhaken, h. csizmahuzó.
Stiefelholz, k. Stiefelknecht, 

h. sámfa, csizmahuzófa, 
szolgafa.

Stiefelrohr, k. szivgttyucső.



S iie felschaft Stimmbereclitigt Stoff

Stiefelscliaft,/i. Stiefelröhre, 
n. csizmaszár.

■Stiefelwichse, n. csizmamáz, 
su viksz, fénymáz.

Stiefelzieher, h. csizmalmzó.
Stiegenleinen, k. szakaszos 

vászon (rendesen csepüon- 
tokkal készült durva vá
szon kbrülbelöl 80 méter 
hosszúra szőve s azután 
mintegy 14 méternyi szaka
szokba darabolva).

Stiel, k. nyél; Messer mit 
Stielen von Hirschhorn, 
agancsnyelü kés.

Stier, h. bika.
Stierhaut, n. bikahőr.
Stift, h. peczek, szeg, akla.
Stiftkluppe, n. szegcsiptető.
Stilet, k. tőrbot, stilet.
Still, csendes; csendesen; im 

Handel ist es still, az üz
leti élet lanyhán van; der 
Markt ist sehr still, a vá
sár nagyon csendes, a vá
sár nagyon lanyha; stiller 
Gesellschafter,stiller Com- 
pagnon, nevezetlen társa
sági tag, társaság nevezet
len tag ja ; still stehen, 
szünetelni ; die stille Zeit, 
a holt idő, ugorkaidő ; seit 
gestern ist mit Caffee wie
der still geworden, tegnap 
óta a kávéüzlet ismét lany
hább lett.

Stille, n. csend ; im Handel 
herrscht grosse Stille, a 
kereskedésben nagy csend 
uralkodik; in der Stille, 
alattomban, titkon.

Stillhalter, h. ( dijügyletben) 
választást szenvedő.

Stillschw eigendeBedingung, 
hallgatag föltétel.

Stillstand, h. szünetelés; pan
gás ; der Stillstand der 
Geschäfte, üzletpangás ; 
der theilweise SBllstand 
einer Fabrik, a gyár rész
leges szünetelése; der Bais
se Stillstand gebieten, a 
csökkenést mefjállitani; 
die Baisse ist zum Still
stand gekommen, a csök
kenés megszűnt.

Stilton, h. stilton (ángol 
sajt).

Stimmberechtigt, szavazásra 
jogosított, szavazatjoggal 
bíró.

Stimme, n. szavazat; seine 
Stimme abgeben, szavaz
ni ; die Stimmen sind ge- 
theilt, a szavazatok meg
oszlanak.

Stimmen, 1) hangolni; der 
Markt war besser ge
stimmt, a vásár jobb han
gulatban v o lt; man ist ge
gen die Bankwerthe übel 
gestimmt, a bankpapírok
ra nézve rossz hangulat 
uralkodik; 2) szavazni;
für Jemanden stimmen, 
valakire szavazni; 3) (kv.) 
egyezni, össze^)ágni; die 
Bilanz stimmt, a mérleg 
egyezik; unsere Eechnun- 
gen stimmen nicht, szám- ] 
Iáink nem egyeznek, szám- \ 
Iáink nem vágnak össze. \

Stimmengleichheit, n. sza- . 
vazategyenlőség ; im Falle j 
der Stimmengleichheit, i 
egyenlő szavazatok esetén. •

Stimmenmehrheit, 7i. szó
többség.

Stimmenminderheit, n. szó
kisebbség, kisebbség.

Stimmensammler, h. szava
zatszedő. \_sitott.

Stimmíhhig, szavazatra jogo-
Stimmgabel, n. hangvillla.
Stimmgeber, h. 1) szavazó; 

2) hangadó, irányadó.
Stimmhammer, h. hangoló 

kalapács.
Stimmrecht, k. szavazatjog.
Stimmung, n. hangulat; die 

Stimmung des Marktes 
ist gut, a vásár hangulata 
jó  ; wir haben eine besse
re Stimmung für Cafíee 
zu melden, u kávéról jobb 
hü ngulatot j  elenthetünk.

Stimmzettel, k. szavazatlap, 
szavazólap, szavazó jegy.

Stinkthierfell, k. görénybőr.
Stipulation, n. megállapítás, 

kikötés, (szerződés) pon
tokba szedése.

Stipuliren, kötni, 'megálla
pítani ; einen Vertrag sti
puliren, szerződést megál
lapítani.
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Stirnhammer, h. fejes pö
röly.

Stirnschmuck, h. homlok
dísz.

Stöbern, kajtatni.
Stocher, h. (h a j.) fűtő.
Stock, h, 1) töke, alaptőke : 

( ángoloknál)  állampapír ; 
2) pálcza, bot.

Stockbörse, n. értéktőzsde.
Stockbroker, ángol állam

adóssági alkusz.
Stockdegen, h. botkard.
Stocken, pangani, megakad

ni ; die Geschäfte stocken, 
az ügyletek panganak; 
die Zinszahlung des An
lehens stockt, a kölcsön 
kamatfizetése megakadt; es 
stockt mit der Sache, a 
dolog elakadt.

Stocken, k. pangás, fenn
akadás ; ins Stocken ge- 
rathen, megakadni; ins 
Stocken bringen, meg
akasztani.

Stockexchange, értékpapír- 
börze.

Stockfisch, h. tőkehal.
Stocklack, h. sellak.
Stockmalve, n, mályvavirág.
Stockig, rökönyös (á r u ); 

stockig werden, rökönyöd- 
n i (fülledni).

Stockjobber, h. (b r.) érték
papír játékos.

Stöcklschuh, h. magas sar
kú czipő.

Stockpresse, ??,. könyvkötő- 
sajtó.

Stockrübe, n. kei'ekrépa.
Stockuhr, n. asztali óra, á ll

ványára.
Stockung, n. pa^ngás; es ist 

alles in grosser Stockung, 
mindenben nagy a pangás; 
Stockung der Geschäfte, 
üzletpangás ; in Stockung 
bringen, m egakasztani;
in Stockung gerathen, 
megakadni; Stockung des 
Verkehrs, forgalom fenn
akadása.

Stockungar, h. tősgyökeres 
magyar.

Stoff, h. \ ) keime; gewebter 
Stoff', szövet; reicher Stoff', 
aranynyal, ezüsttel hímzett



Stoffage Stossballeu Strassenbalm

szövet, skójium ; 2) anyag, 
tárgy.

Btofíaí^e, száraz árutartó, L 
Fustage.

Htoűwa&ren, füszerái'uk.
Btofíwerth, h. anyagérték.
Stollenbetrieb, h. (b .) tárna- 

üzem.
Stollenzins, k. (b.)tárnahér.
Stone, az ángol mázsa. 8-ad 

része — 6’350 kg —  14 
pound =  V‘2 quarter.

Stopfbüchsenpackung, n. tö- 
mítö anyag, tömitési anyag.

Stopfwerg, k. tömőcsepü.
Stoppage in transitu, (a. m. 

droit de suite) ellenrendel
kezés útközben, megállítás 
útközben; megálHtási jog  
(a fuvarozásnál).

Stöpsel, h. dugó, dugasz.
Stöpseln, dugaszolni
Stör, h. tokhal.
Storax, h. storoxbalzsaru.
Storchschnabel, h. rajzmá

soló gép, pantograph.
"íMoxQ>re(iQÍpi,áruelismervény.
Storniren , megszüntetni, 

megsemmisíteni ( ellentéte
lezés áltál), ellentételezni; 
storniren einen Posten, té
telt megszünU tni ( ellentéte
lezés általi.

Storniruug, n. Storno, h. 
megszüntetés, megsemmisí- 
tés (ellentételezés által)  ; 
ellenkönyvezés.

Störrogen, h. (tok) halikra.
Storti, storti, molnárostya.
Störung, n. zavar ; die Ge

schäfte werden dadurch 
keine Störung erleiden, 
az ügyletek ezáltal nem há- 
borittatnak.

Stoss, h. 1) lökés ; csapás ; 
das hat seinem Credit ei
nen empfindlichen Stoss 
gegeben, ez hitelét érzéke
nyen sújtotta; das hat sei
nem Credit den letzten 
Stoss gegeben, hitelére ez 
a végső csapást mérte; 
das hat dem Handel in 
unserer Gegend einen be
deutenden Stoss gegeben, 
ez vidékünk lereskedelmé- 
nek jelentékeny lökést 
adott; 2) rakás, halom.

halmaz; ein Stoss Bücher, 
egy halom könyv.

Stossballeu, k. Stossbufier, 
h. (vu .) ütköző, lökéshá
rító.

Stössel, h. mozsártörő.
Stossen, taszítani; Sie dür

fen sich nicht an dem 
Preise stossen, ne ütközzék 
meg az árban; der Ab
schluss des Vertrags stösst 
sich nur an einer Kleinig
keit, a szerződés megkötése 
csak egy csekélységen akad 
fenn; vom Lande stossen, 
(haj.) a pa.rtról elevezni; 
an das Land stossen, 
( haj.) partra szúllani; wir 
sind auf verschiedene 
Fehler in der Kechnung 
gestossen, a számadásban 
számos hibára akadturik; 
auf Schwierigkeiten stos
sen, nehézségekre bukkan
ni.

Stossfeile, n. kis ráspoly.
Stosshobel, h. eresztő gyalu.
Stossscheibe, n. lökéshárító.
Strachino , h. sztrachino. 

(olaszsajt).
Strähne, n. matring.
Strafauflassung, w. birság 

elengedése, büntetéselenge
dés.

Strafausmass, k. büntetés ki
szabása, büntetés mértéke.

Strafbar, büntethető, bünte
tésre méltó; strafbare 
Handlung, bűnös cselek- 
vény.

Strafbetrag, h. bírságösszeg.
Strafe, n. büntetés ; birság ; 

eine Strafe auflegen,Mrsd- 
got kivetni; mit Strafe be
legen, bírságolni; in Sra- 
fe verfallen, büntetés alá 
esni; bei Straie, büntetés 
terhe alatt..

Strafen, büntetni; an Geld 
strafen, pénzre büntetni, 
bírságolni; Jemanden Lü
gen strafen, valakit meg
hazudtolni.

Straferlassung, n. büntetés 
elengedése.

Straffällig, büntetés alá eső.
Strafgebühr, n. Strafgeld, 

k. bírság ; Straf gebühr für
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Stempelgebrechen , bé- 
lyegcsonkítási birság.

Strafgericht, k. fenyítö bíró
ság, büntető bíróság.

Strafverfahren, k. fenyítő' 
eljárás, bűnvádi eljárás; 
das Strafverfahren einlei
ten , bünfenyítő eljárást 
indítani.

Strahl brenner , h. súg áros 
lángzó.

Stralzio , k. végleszámolás,, 
felszámolás; in Stralzio,. 
felszámolásra.

Stralziofirmant, h. felszámo
lási czégjegyző.

Stralziren, felszámolni.
Stralzirung, n. felszámolás.
Stramin, h. hiíiiző kanavász,. 

(hímző kelme).
Straminpapier, k. hímző pa

piros (  rostély szerű, áttört 
papiros hímzéshez).

Strand, h. (haj.) p a rt; auf 
defl Strand laufen od. ge- 
rathen, partra vettetni.

Stranden, (ha j.) partra vet
tetni , zátonyra vettetni ; 
ein gestrandetes Schiff,, 
partra vettetett hajó, zá
tonyra jutott hajó.

Strandgericht, k. parti biró- 
ság.

Strandgut, k. partravetödék,. 
partra vetett jószág.

StrsLuáTeGht,pa7'tvetődékijog 
(a hajótörésnél talált ja 
vakra vonatkozó jo g ).

Strandrichter, h. paitbiró.
Strandung, n. hajótörés.
Strandungsfall, h. (b izt.) ha

jótörés esete.
Strang, h. kötél, istráng;  

wenn alle Stränge reis- 
sen, ha minden módból ki
fogyunk, ha minden kötél 
szakad.

Strapaze, n. fáradalom; fá
rasztó munka.

Strapaziren (sich), fáradoz
n i;  magát fáradságoknak 
kitenni, mag át nem kímélni.

Strass, k. 1) strász (ólomtai'- 
talmu üvegpaszta, a gyé
mántot utánzó hamis k o ); 
2) hártyaselyem.

Strassenbalm, n. (vu.) közúti 
pálya.



Strasseneisenbahn Streicbsobwamm Strickgarn

Strasseneisenbahn, w. közúti 
vaspálya.

Strassenmauth , n. utivdm, 
kövezetvám.

StrassenzoU, h. útvám.
Strassenzug, h. útvonal.
Strauchnuss, n. bokordió.
Strauss, h. 1) bokréta; %) 

strucz ( madár).
Straussfeder, n. strucztoll.
Strazza, Strazze, n. J) elsö 

feljegyzési könyv ̂ kézi 
napló; 2) ( osztrák tájszó)  
rongy (papirgyártásra).

Strazzenbuch, k. első fel
jegyzési könyv, kézi napló.

Streben, k. igyekezet, igyek- 
vés; unser ganzes Stre
ben wird darauf gerichtet 
sein Ihr Vertrauen zu 
verdienen, egész igyeke
zettel azon leszünk, hogy 
bizalmát kiérdemeljük.

Strecke, n. (vu .) vonalsza
kasz, vonalrész.

Streckenbegehung, n. (vu.) 
vonaljárás, szakaszjárás.

Streckendienst, h. (vu .) sza
kaszszolgálat, vonalszolgá
lat.

Streckenfracht,«, (vu .) sza- 
kaszfuvar; szakaszfuvar-
díj.

Streckhammer, h. nyújtó- 
kalapács.

Streckwaare, n. nyújtott áru, 
kalapált áru ( vasból).

Streich, h. 1) csapás, vágás; 
auf einem Streiche, egy 
csapásra, egyszerre; 2)
csin, fogás; Jemandem 
einen Streich spielen, va
lakin csínt ejteni.

Streiche, n. gyapjugyaratoló.
Streichen, 1) lecsapni; den 

Scliefíél streichen, a vékát 
lecsapni ; 2) törölni, kihúz
ni; eine Schuld streichen, 
adósságot törölni.

Streichfe.terzeug, k. gyufa.
Streichgarn, k. gyár atolt fo 

nal.
Streichholz, k. csapófa.
Streichhölzchen, k. gyufa.
Streichmesser, k. kenökés.
Streichriemen, h. fenöszij.
Streichschale, n. köszörülő 

csésze.

Streichschwamm, h. gyújtó 
tapló.

Streichstahl, li. élesítő aczél, 
fenő aczél.

Streichstein, h. próbakő.
Streichzündkerzchen, k. 

gyújtó gyertyácskák.
Streifband, k. keresztkötés; 

unter Streifband senden, 
keresztkötés alatt küldeni

Streifen, h. esik, szalag.
Streifig, szalagos, csíkos.
Streik, h. sztrájk, munkaszü

net ; munkaszüntetés.
Streit, h. vita, per, perleke

dés ; in Streit gerathen 
od. kommen, összekapni, 
összeveszni; einen Streit 
beilegen, pert elintézni.

Streiten, vitatkozni, perle
kedni ; darüber lässt sich 
streiten, e felett lehet vi
tatkozni ; das streitet wie
der alle Eegeln der Billig
keit, ez ellenkezik a méltá
nyosság szabályaival.

Streitend, perlekedő; die 
streitenden Parteien, a. 
perlekedő felek.

Streitfall, h. peres eset.
Streitfrage, n. vitás kérdés.
Streitig, vitás ; ein streiti

ger Pall, vitás eset; etwas 
streitig machen, elvitatni 
akarni valamit; den Rang 
streitig machen, a rangot 
elvitatni; über etwas strei
tig werden, összekapni va
lamin.

Streitigkeit, n. veszekedés, 
viszály; Streitigkeiten 
beilegen, vitát elintézni, 
pert eligazítani.

Streitsache, n. peresügy.
Streitsüchtig, veszekedő, czi- 

vakodó.
Streitvejkündigung, n. per

bejelentés.
Streng, szigorú, pontos ; szi

gorúan, pontosan; stren
ger Gläubiger, szigora hi
telező; belieben Sie sich 
streng nach unserer Ordre 
zu richten, szíveskedjék 
pontosan utasításunkhoz 
tartani magát; streng un
tersagen, keményen tiltani.

Strenge, n. szigor: seine
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Ausstände mit Strenge 
eintreiben, kinnlevőségeit 
szigorúsággal behajtani.

Streu, n. alom (marha alá 
vetett szalma ).

Streubüchse, n. hintőszelen- 
cze, porszelencze.

Streuglanz, h. hintő fémpor.
Streuglas, k. üvegporzó, kék

porzó.
Streugold, k. arany por zó.
Streulaub, h. alomlomb.
Streupulver, k. hintőpor.
Streusand, li. porzó.
Streusandbüchse, n. porzó

tartó.
Streusandschale, n. porzó- 

csésze.
Streusilber, k. ezüstporzó.
Streuzucker, h. törött ezu- 

kor, porezukor.
Streuzuckerbüchse, n. ezu- 

korhintő.
Strich, h. vonás, vonal; der 

doppelte Strich, kettős vo
na l; jedes Blatt für die 
Einlage wird durch einen 
querlaufenden doppelten 
Strich abgegränzt, minden 
czéglap egymás alatt köze
pén kettős vonal által vd- 
lasztatik e l ; einen Strich 
durch etwas machen, ke
resztül húzni valamit; das 
macht mir einen Strich 
durch die Rechnung, ez 
számításaimat semmivé te
szi ; nach dem Striche,. 
szőrmentében ; gegen den 
Strich, szőrellenében.

Stricheisen, k. csapóvas, fe
lező vas.

Strichprobe, n. karczolat- 
próba.

Strichrechnung, n. rováso
lás, próba számolás.

Strichstein, h. próbakő.
Strick, h. kötél; wenn alle 

Stricke reissen, ha min
den módból kifogyunk, ha 
minden kötél szakad.

Strickarbeit,« . kötött munka..
Strickbeutel, h. kötőzacskó.
Stricke, gnbonamérték =  2 

bushel =  72'695 l.
Strickerei, n. kötés, kötött 

munka.
Strickgarn, k. kötőfonal.



Strickmasolii]i.e Strokw aare Stücken

Striclanascliine, n. kötőgép.
Sirickmuster, k. kötőminta.
Stricknadel, n. kötötö.
Strickperle, n. kötésre való 

gyöngy.
Strickzeug, k. kötés; kötő

szerek.
Stricte, szorosan  ̂ szigorúan.
Striegel, n. vakaró, lóvákaró.
Strike, h. sztrájk, munka- 

szüntetés ( munkások részé
rő l), l. Streik.

Striken, a műnkéit megszün
tetni.

Stroh, k. szalma; er hat 
Geld, wie Stroh, annyi a 
pénze, mint a polyva; e i
nen aufs Stroh bringen, 
valakit koldusbotra ju tta t
ni.

Stroharbeit, n. szalmamü, 
szalmaáru.

Strohband, k. szalmaszalag 
( szalmaszinüatláczszalag ).

Strohbesen, h. szalmaseprő.
Strohblume, n. szalmavirág, 

vasvirág.
Strohbüclding, Ji. szalmába 

takart füstölt hei'ing.
Strohbürste, n. szalmakefe.
Strohdecke, n. szalmataka

ró, szalmakárpit.
Strohgeílecht, k. szalmafo

nadék.
Strohglanzplatte, n. szalma- 

fénylemez.
Strohhalm, h. szalmaszál, 

szalmaszár.
Strohhut, h. szalmakalap.
Strohkorb, h. szalmakosár.

Strohmagazin, k. szalmapaj
ta.

Strohmann , h. báb , lógós 
(  részvény társulati közgyű
lésekre szavazóul küldött 
álrészvényes ).

Strohmatte, n. szalmagyé
kény.

Strohmesser, k. szecskavágó.
Strohpapier, k. szalmapapi

ros.
Strohsack, h. szalmazsák.
Strohsackleinwand, n. szal

mazsák-vászon.
Strohschauhe, h. szalma- 

zsúp.
Strohstuhl, h. szalmaszék.
Strohteig, li. szalmapép.

Strohwaare, n. szalmaáru.
Strohwein, li. elsassi áss zu 

bor.
Strom, h. áram, folyás ; der 

Strom der öffentlichen 
Meinung, a közvélemény 
áramlata; m it dem Stro
me schwimmen, az árral 
úszni.

Stromabwärts, (ha j.) lefelé, 
vizmentében.

Stromaufwärts, (ha j.) viz- 
ellenéhen, felfelé.

Strömen, özönleni; die Auf
träge strömen ihm von 
allen Seiten zu, a megren
delések minden, oldalról 
özönlenek hozzá.

Strömling, h. apró hering.
Stromschifífahrt, n. (haj.) 

folyamhajózás,
Stromwárts, (ha j.) vizmen

tében.
Strömung, n. áramlat; die 

Strömung ist der Grün
dung von Actiengesell- 
schaften günstig, az áram
lat részvénytársaságok ala- 
pitéisára kedvező.

Strudel, h. 1) z a j; im Stru
del der Geschäfte daliin 
leben, az üzlet zajában él
n i ; rétes, bélés (tészta- 
nemű).

Strumpf, h. harisnya, kap- 
cza.

Strumpfband, k. harisnya
kötő.

Strumpfbrett, k. harisnya
kapta, harisnyasám.

Strumpffabrik, n. harisnya-
■ gyúr,

Strumpfliándler, h. haris
nyaárus.

Strumpfstrickmaschine, n. 
harisnyakötö gép.

Strumpfwaare, n. harisnya
áru.

Strumpfwirkerstuhl, h. ha
risnyaszövő szék.

Strumpfwirkerwaare, n. ha- 
risnyakötő áru.

Strusi, struzi ( selyemhulla
dék ).

Stüber, skandináv pénz.
Stübich, (osztr. tájszó), szén

tartó mérték.
Stück, k. 1) darab; in Stü-
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eke zerlegen, darabolni; 
Stück für Stück, darab- 
számra; im Stück, dara
bonként; man kauft in 
Stück, darabonként vesz- 
nek;maji besieht im Stück, 
megnézik egyenként; ein 
abgeschnittenes Stück, 
szelet, vágat; ein abgebro
chenes Stück, töredék; 
zehn Stück Actien, tiz da
rab részvény; man giebt 
Obligationen aus in Stü
cken von 1000 Gulden, 
kötelezvényeket bocsátanak 
ki ezer forintos darabok
ban ; 2) vég, darab; türet 
( vászon) ;  wir haben 111- 
nen zwei Stück Leinwand 
geschickt, két vég vásznat 
küldtünk Önnek; 3) in 
einem Stücke fortarbei
ten, egy húzómban dolgoz
n i;  in diesem Stücke, e 
részben, e tekintetben; in 
vielen Stücken, sok rész
ben, sok tekintetben; von 
freien Stücken, önként, 
magától; grosse Stücke 
von Jemandem halten, 
nagyot iarterni valakiről.

Stückarbeit, n. dardbszám- 
rminka (darah számra fize
tett munka; ellentéte a szak- 
mánymunka =  Gedingar- 
beit).

Stückarbeiter, h. darab szám
ra dolgozó.

Stücke, (b r.) darabok, papir 
( értékpapírokból)  ; die
Stücke müssen an dem 
Tage geliefert werden, a 
darabokat az nap kell át
adni ; die sämmtlichen, 
noch nicht fälligen Cou
pons müssen an den 
Stücken hängen, az összes 
még nem esedékes szelvé
nyeknek a papíron kell 
le n n i; die Stücke werden 
nicht abgenommen, a pa
pírok nem kelnek.

Stückeln, darabolni.
Stückelung, n. (bank) osztá

lyozás (érezpénz^ v. papír
pénz osztályozása névéidek 
szei'int).

Stücken, remekelni.
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Stückgüter, 1) (vu .) darab
áruk , árú darabszámra 
(darabonként számított 
á ru ); 2) véges áru (vég
számra áruitatni szokott 
áru).

Stückguttarif, h. (v u .) da
rabáru díjszabás.

Stückliandel, h. Stückhand
lung , n. röfösárukereske- 
déŝ  végesárukereskedés.

Biíickkóhle,n.darabos kőszén.
Stücklohn, h. munkabér da

rabszámra ; im Stücklohn 
arbeiten, darabszámra dol
gozni.

Stückmessing, k. darabos 
sárgaréz.

Stückwaare, n. véges áru.
Stückweise, darabszámra,

darabonként.
Stückzahl, n. durabszám.
Stückzinsen, értékpapir füg

gő kamatja ( értékpapiro- 
kon függő, de le nem já rt 
kama tszelvényekben rej lő 
kamat).

Stückzoll, h. darabonként 
fizetendő vám.

Stufe, n. 1) /b/f, fokozat; 2) 
(b .) ás vány darab, ércz- 
példány, mutatványkő.

Stufenleiter, n. fokozat; 
Zinsrechnung nach der 
Stufenleiter, fokozatos ka
matszámítás, l. Staffelrech
nung.

Stufenordnung, n. fokozatos 
rend. [szék.

Stuhl, h. 1) szék; 2) szövő-
Stuhlrichteramt, k. szóig a- 

biróság, szóigabirói hiva
tal.

Stuhlrohr, k. széknád (szék
fonásra használt nád).

Stuhlrohrwaare, n. széknád- 
áru.

Stuivers, holla7idi pénz.
Stumpe, 71. selyemkócz.
Stümper, h. kontár.
Stümperarbeit, n. kontár

munka.
Stunde, n. óra ; zur Stunde, 

pontban; bis zur Stunde, 
mindekkorig; zu allen 
Stunden bereit, minden 
időben kész, minden órá
ban kész.

Stunden, elhalasztani.
Stundenglas, k. homokóra.
Stundenpass, h. (vu .) menet

levél.
Stundung, n. halasztás; 

Stundung der Zahlung 
(des Kaufpreises), fizetési 
halasztás. [tási illeték.

Stundungsgebühr, n. halasz-
Stündjen, stündjen ( oláh öl).
Sturm, h. zivatar; roham, 

ostrom; der Sturm ist 
noch nicht vorüber, a ro
hamnak még nincs vége.

Sturmschaden, h. (bizt.i 
viharokozta kár.

Sturz, h. bukás ; der Sturz 
der spanischen Papiere, 
a spanyol papírok bukása ; 
er kann seinem Sturze 
nicht entgehen, bukását 
ki nem kerülheti; der Sturz 
dieses Hauses hat viele 
andere mit hineingezo
gen, en7iek a háznak buká
sa sok másokat rántott ma
gával V. maga után.

Sturzblech, k. vaspléh.
Stürzen, \) felborítani; wir 

haben die Fässer gestürzt, 
a hordókat felborítottuk ; 
2) megbuktatni; seine ge
wagten Unternehmungen 
haben ihn gestürzt, me- 
rész vállalatai megbuktat
ták ; 3) die Cassa stürzen, 
a pénztárt megvizsgálni;
4) sich stürzen, rohanni ; 
sich in gewagte Unterneh
mungen stürzen, merész 
vállalatokba rohanni.

Sturzgüter, felborítható áruk 
( melyek a hajóban v. vas
úton csomagolás nélkül le
hetnek, pl. búza, szén).

Sturzkarren, h. buktató ta
liga.

Sturzkorb, h. borító, borító 
kas (ba7'omfira).

Stutz, h. kurta dolog, vágott 
dolog : 1) újjatlan keztyü ; 
2) asztali óra.

Stützen, támogatni; sich 
stützen, támaszkodni; ge
stützt auf eine langjäh
rige Erfahrung, évek hosz- 
SZÚ tapasztalatára támasz-. 
kodva.
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Stutzrohr, k. csonkacső.
Stutzuhr, 71. állványóra, asz

tali óra.
Styfver, skandináv pénz.
Styl, h. 1) irály ; 2) stil, Íz

lés ; gothischer Styl, gót 
sül, gót Ízlés; 3) (a. m. 
Zeitrechnung) időszámlá
lás ; alter Styl, ó időszám
lálás (a  keleti görögök idő- 
számlálása ).

Stylisiren, \) fogalmazni ; 2) 
stilszeriíüé temni (pl. bú
tort ).

Stylist, h. jó  fogalmazó.
Stylistik, n. irálytan.
Stylus mercatorum, Stylus 

mercantias, kereskedelmi 
szokásjog.

Styrax, h. storaxbalzsam.
Suada, n. rábeszélő tehetség
Subarbitrirungscommission 

n. felülvizsgáló bizottság.
Subarenda, n. albérlet.
Subarendator, h. albérlő.
Subarendiren, 1) albérletbe 

adni; 2) albéidetbe venni.
Subhastation, n. ( ingatla

nok) árverése.
Subhastiren, elárvereztetni 

(ingatlanokat).
Subhastat, h. árverést szen

vedő.
Subhastant, h. árverező,
Subjournal, k. melléknapló 

(segédkönyv).
Submission, n. árlejtés; ein 

Anlehen auf dem Wege 
der Submission machen, 
kölcsönt ajánlattétel útján 
felvenni; eine Lieferung 
der Submission unter
werfen, szállítást árlejtés 
utján kiadni.

Submissionsoffert, k. árlej
tési ajánlat.

Submissionsweg, h. ajánlati 
eljárás; im Submissions
wege, ajánlat útján.

Subnummer, n. (czégbejegy- 
zéseknél) alszám.

Subordinirt, alárendelt.
Subscribent, h. a lá író; elő

fizető.
Subscribentenliste, n. alá

írók jegyzéke; előfizetők 
jegyzéke.

Subscribiren, aUiwni; er



Sabscription Subvention * ren Suppe

hat bei dem letzten Anle
hen mit 500 Gulden Ren
te subscribirt, a Jegutóhbi 
kölcsönnél 500 forint já ra 
dékot irt alá.

:Subscription, n. aláírás; auf 
dem Wege der öffentlichen 
Subscription, nyilrdnos 
aláirá< ú tján ; eine Sub
scription eröffnen, alá
írást ny itn i; die National
bank nimmt auf das neue 
Anlehen Subscriptionen 
an, a nemzeti bank az új 
kölcsönre elfogad aláírá
sokat.

Subscriptionsanleihe, n. alá
írási kölcsön.

Subscriptionsanzeige, n. alá
írási tervezet.

iSubscriptionsausgabe , n. 
(kk.) aláírás útján eszkö
zölt (könyv) kiadás.

'Subscriptionsbogen, h. alá
írási ív.

Subscriptionseinladung, n.
aláírási felhívás^ felhívás 
aláírásra.

.Subscriptionspreis, h. (kk.) 
előfizetési á r ; der volle 
Subscriptionspreis ist mit 
der ersten Lieferung zu 
bezahlen, az előfizetési ösz- 
szeg az első füzet átadása
kor fizetendő.

Subscriptionsstelle, n. alá
írási hely.

Subsidiarisch verhaftet, eset
leg kötelezett.

Subsistenz, n. létezés  ̂fennál
lás ; életmód.

Subsistiren, 7tiegélni; fenn- 
állani.

Substitut, h. helyettes.
Substitution, n. helyettesítés.
S u b t i l , gyöngéd; eszes: 

finoman^ gyöngédért; das 
ist ein Abnehmer, mit 
dem man sehr subtil um
gehen muss, ezzel a vevő
vel nagyon csínján kell 
bánni.

Subtilität, n. finomság.
Subvention, n. gyámolitás; 

segély, kill, államsegély; 
das Anlehen wurde zur 
Subvention der Eisenbah
nen gemacht, a kölcsönt a

vasutak segélyezésére kö
tötték.

Subventioniren, segélyezni.
Subventionirung, n. segé

lyezés.
Succade, n. succade (déli 

gyümölcsök v. cedrátgyü- 
mölcsök czukrozott héja).

Success, h. siker, szerencse.
Succession, n. örökség; örök

lés.
Successionsconto, h. és k. 

örökségszámla.
Successiv, egymásra követ

kező, egymás ntán követke
ző; Abschluss auf succes- 
sive Lieferung, alku egy
más után következő küldés
re ; successive Ausliefe
rung, kiszolgáltatás egy
más után.

Suchen, keresni; ich werde 
Ihren Wünschen zu ent
sprechen suchen, iparkod
ni fogok kívánságainak 

• eleget tenni ; es wird ein 
Lehrling gesucht, inas ke
restetik ; der Artikel ist 
ziemlich gesucht, a czik- 
ket meglehetősen keresik ; 
er hat hier nichts zu su
chen, itt nincs semmi kere
sete ; das ist nicht, was 
ich suche, nem ezt kere
sem.

Südfrüchte, déli gyümölcsök.
Sudsalz, k. főzött ííó.
Sulfat, Sulphat, k. szulfát, 

kénülí t.
Sujet, k. tárgy.
Sultankaffee, h. szultánkávé 

(a kávébab húsos, cseresz
nyéhez hasonló hüvelyéből).

Sulze, Sülze, n. kocsonya.
Sumach, h. sumach, eczetfa, 

eczetszömörcze.
Sumbulwurzel, n. sumbul- 

gyökér ( moschusszerü illat
tal).

Summa, n. összeg ; in Sum
ma, összesen, általán véve.

Summarisch , összefoglalt, 
sommás; sommás utón; 
summarisches Verfahren, 
sommás eljárás; summa
rische Visitirung, együttes 
megvizsgálás.

Summarium, k. főösszeg, 

302

végösszeg; áttekintés, össze
foglalás.

Summa summarum, min
dent egybevéve.

Summation, n. összegezés ; 
die Summation machen, 
összegezni; Ihre Summa
tion ist falsch, összegezése 
téves, összeadása téves.

Snmmationsbuch, k. össze- 
gezési könyv.

Summe, n. összeg, somma; 
die zu ersetzende Summe, 
megtéritendő összeg; die
ses Unternehmen hat ihm 
grosse Summen gekostet, 
ez a vállalat sok pénzébe ke
rült, ez a vállalat nagy ösz- 
szeg pénzébe került; in 
runder Summe, kerek ösz- 
szegben ; zahlen Sie ihm 
für meine Rechnung die 
Summe von 300 Gulden, 
fizessen számlámi'a ( ter- 
hemre) neki 300 forintot.

Summiren, összegezni, össze
adni, sommázni.

Sündengeld, k. nagy pénz, 
pogány ára (valaminek) ; 
es kostet ein Sündengeld, 
nagy pénzbe kerül.

Sunnhanf, h. sunnkender.
Superanmerkungen, felül- 

jegyzések.
Superarbitriren, felülvizs

gálni.
Supercargo, h. ár'u v. rako

mánybiztos, felvigyázó.
Superdividende, n. külön osz

talék, utólagos osztalék.
Supereinverleibung, n.felül- 

keblezés.
Superfein, nagyon finom, 

legfinomabb, legjava ( áru).
Supermängeln , hiányolni, 

kifogásolni.
Supernumerár, számfeletti.
Superpfändung, n. felülfog- 

lalás, felülzálogoloLS.
Superplus, k. fölösleg, több

let.
Supertara, l. Sopratara.
SuperreVision, n. felülvizs

gálás.
Suppe, n. 1) lé, leves; das 

macht Einem die Suppe 
nicht fett, ez semmit sem 
hoz a konyhára ; 2) pácz;
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er sitzt in der Suppe bis 
über die Obren, benne van 
a paczhan.

“Suppenextract, h. leveski- 
vonat.

kuppeniöfiel, h. leveses ka
nál, merőkanál.

íiuppenscbüssel, n. leveses- 
tál. [nyer.

Suppenteller, h. leveses td-
Supplement, k. kiegeszitö, 

toldalék, pótlék; soeben 
ist ein Supplement zu 
dem Zolltarife erschie
nen, épen most jelent meg 
egy pótlék a vámtariffához.

Supplementarcredit, h. pót
hitel.

Supplementband, h. (kk.) 
pótkötet.

Suppliren, helyettesíteni, pó
tolni.

Supponiren, föltenni.
Suppositum, k. elöföltétel.
Suron, h. szerun, l. Seron.
Surplus, k. felesleg, többlet; 

nach Abzug aller Spesen 
bleibt noch ein Surplus 
von 200 Gulden, minden 
költség levonása után ma
rad még 200 fr t  többlet.

Surrogat, k. pótlék, pótszer; 
Kaffeesurrogat, pótkávé; 
die Wechsel dienen als 
Surrogat des haaren Gel
des, váltók pótolják a kész
pénzt ; nichts kann als 
Surrogat des Caffee’s die
nen, semmi sem pótolhatja 
a kávét.

Surtaxe d’entrepot, raktári 
különböztető vám.

Suspendiren, felfüggeszteni; 
die Zahlungen suspendi
ren, fizetéseket felfüggesz
teni V. megszüntetni.

Suspension, n. felfüggesztés.
Suspenso-Post, n. felfüggesz

tett tétel, függőben maradt 
tétel.

Suspensorium, k. sérvtartó.
Suspenspost, n. függőben 

levő tétel.
Süssholz, k. édesfa.
Süssholzpasta, n. édesgyö- 

kérpászta.
Süssholzsaft, n. medveczukor- 

nedv.

Süssholzwurzel, n. édesgyö
kér.

Sustentation, n. élelem, fenn
tartás.

Sustentationsgehalt, h. tar- 
tásdij.

Swanz, román neve az osz
trák-magyar ezüst húszas
nak : értéke 85 báni.

Sylvester, szilveszter; ha
mis chochenille.

Symmetrie, n. részarány, 
hasonmérték.

Symptom, k. jelenség, jel.
Syndícat, k. i  j (br. börzebiró- 

ság ; Syndicat der Wech
selmakler ( majnai Frank- 
furt-ban), váltó alkuszok 
csoportja; 2) alkalmi egye
sülés.

Syphonflasche, n. szifonpa- 
laczk.

Syrup, h. szörp.
Syrupmilch, n. .'■zörptej (sű

rített tej czukorral).
System, k. rendszer.
Systematisch , rendszeres; 

rendszeresen.
Systemisiren, Systematisi- 

ren, rendszeresíteni, ren
dezni ; systemisirter Ge
halt , rendes, rendszeresí
tett fizetés; systemisirte 
Stelle, rendes, rendszeresí
tett állomás.

Sznur, hosszmérték Levigyel- 
országban =  43‘2 m.

T =  1) tara, göngysúly; 2) 
(kk.) =  Tomus, kötet.

Tab =  Tabelle, táblázat.
TC (télégramme collationné) 

=  Vergleichung bezahlt 
( tá üirat)  összdiasonlitás
megfizetve.

Thlr == Thaler, tallér.
Ttte =  Tratte, intézvény.
Trspt =  Transp rt, szállítás.
Taakelage, n. (ha j.) csarnak- 

zat, vitorlakészülék.
Tabagie, n. dohányzó szoba ; 

kávéház (a  hol dohányozni 
lehet).

Tabak, h. dohány; türkischer 
Tabak, török dohány; ro

her Tabak, nyers dohány; 
verarbeiteter Tabak, fel
dolgozott dohány; gespon
nener Tabak, göngyölge- 
tett dohány.

Tabakbeutel, « .  dohány zacs
kó.

Tabakblatt, k. dohánylevél.
Tabakblei, k. burnótólom.
Tabakdose, n. burnótszelen- 

cze.
Tabakeinlösungsamt, k. do

hánybeváltó hivatal.
Tabakfabrik, n. dohánygyár.
Tabakfabrillat, k. dohány- 

gyártmány.
Tabakgefälle, k. dohányjö- 

vedék.
Tabakhändler, Tabakkrä

mer, h. dohány árus, do
hánykereskedő.

Tabakmonopol, k. dohány- 
egyedáruság.

Tabakpapier, k. dohány pa
piros (a  dohánylevelek szá
raiból és omlóiból készült 
papiros).

Tabakpfeife, n. pipa.
Tabakpfeifenabguss, h. bagó

zsák.
Tabakpfeifendeckel, h. pipa-

kupak
Tabakpfeifenholz, k. pipafa.
Tabakpfeifenrohr, k. pipa

szár.
Tabaksregie, n. dohányjöve

dék.
Tabakspinner, h. dohány- 

göngyölgető.
Tabaksteuer, n. dohányadó.
Tabaktrafik, n. dohány tőzsde.
Tabaktrafikant, h. dohány- 

árus.
Tabakverschleiss, h. dohány

árulás.
Tabattiere, n. burnótszelen- 

cze l. Tal3akdose.
Tabellarisch, rovatos, táblá

zatos; rovatosan, tábláza
tosán.

Tabelle, n. táblázat.
Table d’hőte, n. társasebéd, 

közebéd.
Tabletkrämer, h. l. Tabulet- 

krämer.
Tabletterie, n. müfaragás, 

müasztalosáru.
Tabouret, k. Tabouretses-

303



Talbnlarfordernng T agarbeit Tantieme

sei, h. guggony (kartalan 
szék).

Tabularforderung, n. telek
könyvi követelés, hekeble- 
zett követelés.

Tabulargläubiger, h. hekehle- 
zett hitelező, jelzálogos hi
telező.

Tabulet, h. áruláda.
Tabuletkramer, h. hátas 

kalmár, hátas házaló { ki 
apró árukkal já r  házról 
házra); walscher Tabulet
kramer, hátas olasz.

Tactmesser, h. vte mmérő, 
metronóm.

Tadelhaft, hibás; hibásan.
Tadellos, feddhetlen; (á ru 

ról )  kifogástalan.
Tadelsüchtig, gáncsoskodó; 

dieser Kunde ist tadel
süchtig, ez a vevő minden
ben hibát talál, ez a vevő 
szeret gáncsoskodni.

Tael, tael (khinai pénz =  
5 fo r in t ).

Tafel, n. tábla.
Tafelbouillon, n. húskivonat.
Tafelgeschirr , k. asztali 

edény.
Tafelglas, k. 1) táblaüveg; 2) 

asztali üveg.
Tafellack, h. táblaiak.
Tafelmessing, h. sárgaréz

tábla.
Tafelöl, k. táblaolaj.
Tafelpapier, k. táblapapiros.
Tafelschiefer, h. táblapala, 

számpala.
Tafel service, k, asztali kész

let.
Tafelsilber, k. asztali ezüst

nemű.
Täfelwerk, k. czifra pallózat.
Tafelzeug, k. asztali készlet.
Tafíet, Tafft, h. tafota.
Taffetpapier, k. tafotapapir, 

kül. virágkészitésre.
Tag, h. nap; in einigen Ta

gen, nehány nap alatt; né- 
híiny nap m úlva; es liegt 
am Tage , világos , nem 
szenved kétséget; an den 
Tag kommen, kisülni, nap
fényre jö n n i, kiderülni ; 
an den Tag legen, napvi
lágra hozni; zu Tage tre-

. ten, napfényre jö n n i; er

leistet seine Zahlungen 
auf den Tag, fizetéseit a 
napra teljesíti; nächster 
Tage, legközelebb, rövid 
nap múlva.

Tagarbeit, n. I) nappali 
munka; 2) (b .) külmunka.

Tagarbeiter, h. l. Taglöhner.
Tageblatt, k. napilap.
Tagebuch, k. napló; Tage

buch des Mäklers, alkusz
napló.

Tagegeld, k. napidíj , nap
szám.

Tagen, ülésezni, ülést tarta
ni ; die Generalversamm
lung hat als ausserordent
liche getagt, a közgyűlés, 
mint rendkivüli, tartatott 
meg.

Tagereise, n. egg napi út.
Tagesausweis, h. napi kimu

tatás.
Tagesbericht, h. napi értesí

tés, napi jelentés, napi tu
dósítás.

Tagescours, h. napi árfo
lyam ; zum Tagescourse, 
napi árfolyamon, napi ár
folyam szerint.

Tageseinnahme, n. napi be
vétel.

Tagesgeschäft, k. napi ügy
let.

Tageskauf, h. az napi vétel.
Tageskurs, napi árfolyam.
Tagesordnung, n. napirend; 

dergleichen Fallimente 
sind jetzt an der Tages
ordnung, az ily bukások 
most napirenden vannak; 
auf die Tagesordnung set
zen, napirendre kitűzni; 
zur Tagesordnung über
gehen, napirendre térni.

Tagespresse, n. napi sajtó.
Tageswerth, h. napi ár, fo

lyóár.
Tagfahrt, n. tárgyalási ha

tárnap.
Taggeld, k. napi díj.
Täglich, napi, mindennapi ; 

naponként, mindennap; 
Geschäft auf tägliche L ie 
ferung, (b r .) ügylet napi 
szállításra, Geschäft auf 
tägliche Ankündigung, 
(b r.) ügylet napi felmon-
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dásra ( az elsőben a vevő, 
az utóbbiban az eladó tet
szésére van bízva a nap 
kitűzése a határidőn be
lő l).

Taglóim, h. napszám, napi 
bér; imTaglohn arbeiten^ 
napszámban dolgozni.

Taglöhner, h. napszámos.
Taglöhnern, napszámban 

dolgozni.
Tagsatzung, n. 1) tárgyalási 

határnap; 2) tárgyalás; 
zur Tagsatzung vorladen, 
tárgyalásra megidézni ; 3 ) 
országgyűlés ( Svájczban).

Tagschreiber, h. díjnok.
Tagsignal, k. (vu.) nappali 

je l.
Tagwechsel, h. (v . ) váltó 

napra, napra szóló váltó.
Takelage, n. Takelwerk, k. 

csarnakzat, hajóárbocz- 
felszerelés, l. Taakelage.

Talar, h. talár (bokáig érő’ 
felöltő). '

Talg, h. faggyú.
Talglicht, k. faggyugyertya.
Talkerde, n. keserűföld, talk- 

föld.
Talkstein, h. talkkő.
Talkschiefer, h. sík pala.
Talmigoid, k. talmi arany,, 

álarany.
Talon, h. szelvényutalvány.
Taluppe, n. taluppe (prém

formára összevarH finom 
báránybőr).

Tamarinde, n. tamarinda.
Tambourirnadel, n. himző- 

tü, horgolótű.
Tambourirte VVaare, n. hím

zett áru.
T än de le i,T än d eln , k. bibe- 

lődés.
Tandler, Tändler, h. zsibáros.
Tandlergewölbe, k. zsibáros- 

bolt.
Tandwerk, k. apró holmi, 

zsibáru.
Tannenharz, k.fenyőgyanta.
Tannenholz, k. fenyőfa.
Tannenrinde, n. fenyőhéj, 

cser.
Tannin, k. csersav, gubacs- 

sav.
Tantieme, n. részilleték, ju 

talék; auf Tantieme ge-
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stellt sein, jutalékra alkal
maztatni; 'nem rendes fize
tésre, hanem a. jövedelem 
hizonijos százalékára al
kalmaztatni).

Tantiéme-Conto, h. jutalék
számla,

Tapete, 7L szőnyeg, hdrpit.
Tapetenliandel, h. szőnyeg

kereskedés.
Tapetenhändler, h. szőnyeg

kereskedő.
Tapetenpapier, k. szőnyeg- 

papir.
Tapetenthür, n. kárpitajtó.
Tapezierarbeit, ?i. kárpitos- 

munka.
Tapezirer, h. kárpitos.
Tapisserie, n. szőnyegezés, 

szönyegzet.
Tara, n. 1) göngysúly; ge

setzliche Tara, törvényes 
g ö n g y s ú ly procentuale 
Tara, százalékos göngysúly; 
netto od. reine Tara, tisz
ta göngysúly; usancemas- 
sige Tara, szokásos göngy
súly ; ab Tara, le a göngy
súly ; 2) ( vu.) ( kocsi)  ön
súlya.

Taraabgang, h. göngysúly- 
l evonat.

Taraabzug, h. g'óngysúlyle- 
vonás.

Taradifíerenz, n. göngysúly- 
kiilönbözet (a hejelenteit s 
megállapított gön gysúly
között).

Taravergütmig, n. kárpótlás 
a göngysúlyért.

Taraverlust, li. göngysúly- 
V észté ség.

Tarif, h. dljszahályzat, díj
tétel ; ermassigter Tarif, 
mérsékelt díjszabás; Tarif 
für 'den Auslandsverkehr, 
külföldi forgalom díjsza
bása ; Tarif für den L o 
kalverkehr, helyi díjsza
bás ; Tarif für den Tran- 
nitsverkehr, átmeneti dij- 

selbstständiger Ta
rif, ó’aá/te (autonom) dij- 
szahcilyzat; Compensatio- 
nal-Tarif, különleges díj
tétel.

Tarifbegünstigung, n. díjsza
bási kedvezmény,

Kereskedelmi szótár. I.

Tarifbestimmung, díjsza
bás.

Tarifcartell, h. (vu.) díjsza
bási egyezmény.

Tarifeommission, n. (vu.) 
díjszabási bizottság.

Tariferhöhung, n. díjszabás 
felemelése.

Tarifermässigung, n. díjté
tel leszállítása.

Tariíiren , díjt 7uegszabni, 
díjszabást megállapítani ; 
besonders tarifiirte Waa- 
re, külön díjszabás alá eső 
áru.

Tariíirung, n. díjszabás.
Tarifklasse, n. díjosztály, 

díjszabási osztály.
Tariflänge, n. (vu .) ársza

bási hosszúság.
Tarifmässig, árszabás sze

rint ; den tarifmässigen 
Zöllen unterworfen sein, 
a szabály szerű vámnak alá
vetve lenni.

Tarifnachlass, h. díjszabási 
engedmény.

Tarifnachtrag, h. díjszabási 
pótlék.

Tarifsatz, h. díjszabási tétel; 
zum niedrigsten Tarif
sätze , a legalacsonyabb 
díjtétel mellett. [tel.

Tarifsposten, li. díjszabási té-
Tariren, göngysidyózni (a. 

göngy súlyát megmérés ál
tal meghatározni) ; (vu .) 
az önsidyt meghatározni ; 
die Fässer waren tarirt, 
a hordók göngysúly ózva. 
voltak.

Tarirte Waaren, sérült áruk 
(melyeknek foltja vagy sza
kadása van).

Tarbitan, h. tarlatan, pa- 
mutgaze.

Tartans, tartan (skót Ízlésű 
koczkás kelme).

Tartarus, h. borkő.
Tasche, n. 1) zseb; das muss 

ich aus meiner Tasche 
bezahlen, ez az én zsebem
re 7negy ; 2) zacskó, táska.

Taschenausgabe, n. (kk.) 
zsebr étkiadás.

Taschenbuch, k. zsebkönyv.
Taschenformat, k. (kk.) zseb

rét.
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Taschengeld, k. zsebpéíiz, 
költő pénz.

Taschenkalender, h. zseb
naptár.

Taschenkamm, h. zsebfésü.
Taschenspiegel , h. zsebtii- 

kör
Taschenspielerapparate, 

szej7tfé7iyvesztő készülékek.
Taschentuch, k. zsebkeiulö.
Taschenuhr, n. zsebóra.
Taschenwörterbuch, k. zseb- 

szótár.
Taschnerwaare, n. bőrláda- 

áru.
Tasse, n. 1) tálcza; 2) csésze, 

findzsa.
Tastatur, n. billentőjüké szü

lék, kill, zongorabillentyü- 
zet.

Taste, n. billentyü.
Taster, Tasterzirkei, Tast

zirkel, k. öblös czirkalom.
Tau, k. (ha j.) kötél, alattság.
Taube, 7i. gaíaőnb.
Taucherapparat , h. búvá?'- 

készülék.
Taucherglocke, n. buvdrha- 

I rang.
I Tauchung, n. (ha j.) megter-
I helés.
! Taue, 71. hajókötél.
Taufstein, h, szappankő, 

zsirkő.
Taulänge, 7i. (ha j.) kábel

hossz ( 185 m. ).
Tauglich, alkalmas, valamire 

való.
Tausch, h. csere; einen 

Tausch machen, cserélni; 
ich habe bei dem Tausche 
verloren, a cserében vesz
tettem.

Tauschen, cserélni, 7tiegcse- 
ré ln i; wer tauschen will, 
w ill täuschen, csere csalá- 
val já r.

Täuschen, ámítani, csahii.
Tauschäquivalent, k. csei'e- 

egyenérték.
Tauschgeschäft, k. csereügy

let.
Tauschgüter, cseretárgyak.
Tauschhändler, h. cserés 

kalmár.
Tauschmittel, k. csereeszköz.
Tauschoperation, n. csere- 

j 77iüvelet.
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Taiischvertrag, h. cserealku, 
csere k ötés, csereszerződés.

Tauschweise, cserében.
Tauschwerth, h. csereérték.
Tausend, ezer.
Tausender, h. ezres (bankó).
Tausendweise, ezrenként.
Tauwerk, k. (ha j.) kötél, 

alattság.
Taxabschreibung, n. díjle

rovás.
Taxamt, k. díjszabási hiva

tal , illetékkiszabási hiva
tal.

Taxation, n. becslés; díjsza
bás.

Taxationsinstruction, n. 
becslési utasítás.

Taxator, h. becslő.
Taxbar, díj alá eső.
Taxe, n. díj, szabott d í j ; 

Herabsetzung der Taxe, 
dijleszállitás,

Taxeinhebung, n. díjszedés.
Taxentrichtung, n. díjbefi

zetés.
Taxfeld, k. díjterület.
Taxfracht, n. megszabott fu 

varbér.
Taxfrei, díjmentes; díjmen

tesen.
Taxfreiheit, n. díjmentesség.
Taxiren, dijt szabni, árt szab

ni, becsülni.
Taxnachsicht, n. díjelenge

dés.
Taxschuldigkeit, n. díjtar

tozás.
Tax- und Stempelgesetz, k. 

bélyeg- és illetéktörvény.
Taxus, Taxusbaum, h. tisza

fa.
Taxvormerkung, n. díj fe lro

vás.
Taxwerth, h. becsérték.
Teakholz, k. teakfa {keletin

diai hajóépítőfa}.
Teuxinggoods,Afrikába szánt 

angol vászonnemiiek.
Techniker, h. 1) műegyete

mi hallgató; 2) technikus 
(műszaki pályán működő 
egyén).

Technisch, műszaki; tech
nischer Director, műszaki 
igazgató; technischer 
Leiter, művezető ; ieclani- 
sches Hülfspersonal, mű

szaki segédszemélyzet; tech
nischer Ausdruck, műki
fejezés.

Technologie, n. kézműtan, 
iparműtan.

Teftik, teftik (szőr szerű
gyapjú az ángorakec.ské- 
ről).

Tegel, h. agyagmárga.
Teichnuss, n. sídyom.
Teigrädchen, k. czífravas.
Teigscharre, n. vakarókés.
Teigwaare, n. tésztaáru.
Teigwerk, k. tésztanemű.
Tekran, tekran (cserző zsir).
Telegraf, etc. l. Telegraph, 

stb.
Telegramm, k. távirat, táv- 

sürgöny, sürgöny; ankom
mendes Telegramm, ér
kező távira t; bestelltes 
Telegramm , kézbesített 
távirat; chiffrirtes Tele
gramm, titkos jegyű táv
irat ; dienstliches Tele
gramm, szolgálati távirat, 
hivatalos távirat; dringli
ches od. dringendes Te
legramm, sürgős távira t; 
Telegramm mit abgekürz
ter Adresse, rövidített 
czimű távirat; Telegramm 
mit bezahlter Antwort, f i 
zetett válaszú távirat; 
nachzusendendes Tele
gramm, utánküldendő táv
irat ; unbestellbares Te
legramm, kezbesíthetlen 
távira t; ein Telegi’amm 
abgeben, táviratot átadni; 
ein Telegramm aufgeben, 
táviratot feladni.

Telegramma ufgabsblanket, 
k. táviratfeladó lap.

Telegrammgebühr, n. táv
ira td íj, sü rgöny d íj.

Telegrammzusteilungsge- 
bühr, n. táviratkézbesítő 
díj.

Telegraph, h. táviró, hírverő, 
hirjelző; mittels des Te
legraphen correspondi- 
ren, távirati úton közleked
ni ; per Telegraph in 
Kenntniss setzen, távirati 
úton tudósítani.

Telegraphenamt, k. táviró 
hivatal.
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Telegraphenanstalt, n. táv
iró intézet.

Telegraphenapparat, h. táv
író készülék.

Telegraphenbeamter, h. táv- 
irótiszt, telegráfos.

Telegraphenbetriebsstörimg 
n. táviró-hözlekedés fenn
akadása.

Telegraphenbote , h. sür
gönykihordó.

Telegraphencorrespondenz, 
n. közlekedés távirat útján, 
levelezés távirat útján.

Telegraphendienst, h. táv- 
irószolgálat.

Telegraphendraht, h. távíró- 
sodrony.

Telegraphenleitung, n. táv- 
iróvezeték.

Telegraphenlinie, n. távíró 
vonal.

Telegraphennetz, k. távíró 
hálózat.

Telegraphenverkehr, h. táv- 
iróforgalom.

Telegraphiren, táviratozni, 
sürgönyözni.

Telegraphiren, k. sürgöny zés.
Telegraphisch, távirati; táv

iratilag, távirati ú ton; te
legraphische Postanwei
sung, távirati utalvány; 
auf telegraphischem Wege, 
távirati úton, táviratilag.

Telegraphist, h. táviró tiszt, 
telegráfos.

Telephon, h. telefon, me>z- 
szeszóló.

Telephoniren, telefonozni.
Telest op, k. messzelátó, táv

cső.
Teller, h. tányér.
Tellermütze, n. lapos tetejű 

sipka.
Tellerschrank, h. tálas, tá

nyértartó.
Tellurium, k.tellurium (mű

szer a föld  és a hold forgá 
sának szemléltetésére ).

Temperirmesser, k. festék
szedő.

Temporär, ideiglenes, ideig- 
való.

Tenakel, h. (nyomd.) irat
tartó.

Tendenz, n. irányzat; czél- 
zat; der Markt begann mit
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steigender Tendenz, a vá
sár emelkedő irányzattal 
nyilt meg.

Tendenziös, czélzatos ; czél- 
zatosan.

Tender, h. (v u .) szerkocsi.
Tenge, lenge ( turkomán 

pénz).
Teppich, h. szőnyeg.
Teppichfabrik , n. szőnyeg- 

gyár.
Teppichhandel, h. szőnyeg-

kereskedés.
Tergo, in tergo, hátiratban^ 

hátiraiilag.
Termin, h. határnap ; einen 

Termin ansetzen od. an
beraumen, einen Termin 
bestimmen, kitűzni a ha
tárnapot, napot határozni; 
der Termin ist bereits ab
gelaufen, a határnap mtir 
elmúlt; wir haben die 
Partie auf Termine ver
kauft, a csomót határna- 
ponkénti szállításra adtuk 
e l; die Termine einhal- 
ten, a kitűzött határnapo
kat megtartani; einen Ter
min überschreiten, határ
napot elmulasztani; in vier 
Terminen zahlbar, négy 
határnapon fizetendő; aus- 
serster Termin, legvégső 
határnap; auf Termin lie
fern, határnapra szállíta
ni ; für Termine bestand 
rege Kauflust, határnapos 
ügyletek nagyon kerestet
tek.

Terminerstreckungsgesuch, 
k. halasztási kérvény.

Termingeschäft, k. (b r.) ha
tárnapos ügylet; Term in
geschäft wenig belebt, a 
határnapos ügylet kevéssé 
élénk.

Terminkauf, h, (b r.) vétel 
határnapra.

Terminpreis,/i. (b r .) határ
napra szóló ár.

Terminskalender, h. határ
idő-naptár.

Terminus, h. határnap ; in 
Termine, határnapra, a 
meghatározott napra.

Teruainus technicus, mü-

Terminverlängerung, n. ha
lasztás.

Terminversäumniss, k. ha
tárnap elmulasztása.

Terminverzeichniss, k. ha
tárnap-jegyzék.

Terminwaare, n. (b r.) határ
napos árú ( kitűzött határ
napra szállítandó áru).

Terminweise, határnapon
ként; terminweise zu be
zahlen, határnapokonként 
fizetendő.

Terminzahlung, n. fizetés 
határnapra , határnapos 
fi ẑetés.

Ternionkasten, h.(vu.) jegy
szekrény , menetjegyszek - 
rény.

Terpentin, h. terpentin.
Terpentinharz, k. terpentin

gyanta, hegedűgyanta.
Terpentinöl, k. terpentin

olaj.
Terracottawaare, n. terra- 

cottaáru.
Tertia, (jegye : 3-ia), har

madrendű ; dieses Gepäck 
ist nur tertia Waare, e 
csomag csak harmadrendű 
áru.

Tertiawechsel, h. (v .) liar- 
madvédtó.

Terz, h. fiatal marha (két 
éven fe lü l).

Terzenhaut, n. fiatal marha
bőr.

Terzerol, k. mordály.
Testament, k. végrendelet; 

Testament machen, vég
rendeletet tenni, végrendel
kezni.

Testamentarisch, végrende
leti, végrendeletileg; testa
mentarisch verfügen, vég
rendeletileg intézkedni.

Testator, h. végrendelkező.
Testiren, 1) végrendeletet 

tenni, végrendelkezni; 2) 
hagyományozni.

Texel, h. szekercze.
Text, h. szöveg; (nyomd.) 

huszas Írás, húsz po?it.
Textcolonne,w. (kv.,nyomd.) 

szöveghasáb.
Textilindustrie, /?. szövő

ipar.
Textilwaare, n. szövött áru.
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Textiren, szövegezni, szöve
get megállapítani.

Thal, k. völgy; zu Thal fah
ren, (ha j.) lefelé menni.

Thalab, (ha j.) lefelé, vízmen
tében.

Thalauf, (ha j.) felfelé, víz 
ellenében.

Thaler, h. tallér =  rőO  frt.
Thalfahrt, n. ( haj.) vízmenti 

hajózás, lefelé hajózás.
Thalfracht, n. vízmenti teher 

(lefelé menő hajó terhe).
That, n. tett. cselekmény ; in 

der Tliat, valósággal, vol- 
takép, voltaképen; mit 
That und Katii beistehen, 
szóval és tettel segíteni.

Thatbestand, h. tényálladék, 
tényállás; den Thatbe
stand aufnehmen, a tény- 
álladékot fölvenni.

ThatbeStandaufnahme, 
Thatbestandserhebung, n. 
tényálladék fölvétele.

Thatbestandsprotokoll , k. 
tényálladéki jegyzőkönyv.

Thaterhebung, n. tény fölvé
tel.

Thätig, munkás, tevékeny.
Thätigkeit, n. termékenység, 

munkásság ; die Maschine 
in Thätigkeit setzen, a gé
pet megindítani; unsere 
Fabriken sind in voller 
Thätigkeit, gyáraink tel
jes üzemben vannak.

Thätlich, tettleges; erősza
kos.

Thätlichkeit, n. tettlegesség; 
erőszakosság; es ist zu 
Thätlichkeiten gekom
men, tettlegességre került 
a dolog.

Thatsache, n. tény, történt 
dolog.

Thatsächlich, tényleges; tett
leg.

Thatumstand, h. ténykörül
mény.

Theatergucker, h. színházi 
látcső.

Theca, n. szekrény, tartó, 
bolti asztal.

Thee, h. tea.
Theekanne, n. teakanna.
Theekuchen, h. tealepény.
Theemaschine, n. teafőző.

2 0 *
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Theer, h. és k. deget, kát
rány  ̂földolaj.

Theeranstrich, h. kdtrdngo- 
zds; kdtrdnymdzolat.

Tlieeidecke , n. kdtranyos 
ponyro.

Theerfarbe, n. kátrány festék.
Tlieeiieinwaiid, n. kátrányos 

üdszon ( kdtrdnynyal ázta
tott szürke csomagoló vá
szon).

Theerpappe, n. kátrányos 
p ap i rlemez, fedél p ap iros- 
lemez, kátrányozott papír.

Theerplache, 71. kátrányos
po7iyva.

Theeitucli , k. kátrányos 
ponyva.

Theerzelte, n. kátrány le
pény.

Theeservice, k. teakészlet.
Theetasse, 71. teacsésze.
Theil, h. 1) rész; znm Thei- 

le, rész szerint: részben; 
ganz oder znm Theile, 
egészben vagy részbe7i; mei
sten Theils, nagyobbrészt; 
meines Theils, részemről; 
nm ein gat Theil wohlfei
ler, jeUmtékényén olcsóbb, 
sokkul olcsóbb ; Theil neh
men od. haben, részt ven
n i , részesülni; ich habe 
keinen Theil d iran, nem 
vagyok részes benne; Theil 
nehmen lassen, 7'észeltetni; 
zu Theil werden, ju tn i 
(osztályrész v. illetmétty 
gyanánt); 2) fé l; zwisclien 
dem Unterzeichneten 
Herrn A. an einem und 
Herrn B. am andern 
Theüe ist folgendes ver
einbart worden, az alá
írott A. úr között egyrészt 
s B. úr között másrészt a 
következő megállapodások 
tÖ7'téntek; beide Theile 
sind damit einverstanden, 
mindkét fél bele nyugszik ; 
der verlierende Theil, 
vesztes f e l ; streitende 
Theile, perlekedő felek,

Theilaccept, h. részelfogad- 
vány.

Theilacceptation, n. kisebb 
sommára szorított részelfo
gadás.

Theilbetrag, h. részösszeg; 
Tlieilbetrag der Dividen
de, osztalékrészlet.

Theilen, osztani, 7negosztani; 
mit einander theilen, osz
tozni.

Theilfrancatur, n, i'észben 
bérmentesítés.

Theilgeiiosse, h. részes, ré
szes társ.

Theilhaber, h. részes, rész
társ ; Herr Joseph Kiss, 
Theilhaber der Handlung 
Kiss und Fekete, Kiss Jó
zsef úr, a Kiss és Fekete 
kereskedés tagja, társa v. 
résztársa ; ich habe Herrn
P. als Theilhaber in meine 
Handlung aufgenommen,
P. urat társul fogadtam 
üzletembe.

Theilhaberbuch, k. részességi 
könyv.

Theilíiaberkapital, k. részes 
tőkéje.

Theilhabersehaft, n. részes
ség.

Theilhaft, részes; theilhaft 
machen, részessé ten7ii, ré
szesíteni ; theilhaft wer
den, részes lenni, részesül
ni valamiben.

Theilladung, n. (haj.) rész
ben terhelés.

Theilmaschine, n. osztó gép.
Theilnahme, n. 1) részvétel; 

Theilnahme am Gewinn, 
részesülés a viijereségben ; 
2) részvét; seien Sie mei
ner aufrichtigsten Theil
nahme an Ihrem Verluste 
gewiss, legyen meggyőződ
ve, hogy veszteségében 
őszinte részt veszek; das 
Unternehmen hat keine 
Theilnahme gefunden, a 
vállalat nem talált vissz
hangra.

Theilnehmer, h. részes; 
Theilnehmer an einer Ge
schäftsunternehmung, va
lamely üzleti vállalatnak 
részese.

Theilrechnung, n. osztási 
szabály.

Theilschuldschein, h. rész
leges adóslevél, részköt
vény.
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Theilstrecke, n. i vxi.) vonal
rész.

Theils, részben, részint; eine 
Zahlung theils in Wech
seln, theils in Baaren ma
chen, a fizetést részben vcil- 
tókkal, részbe7i készpénzzel 
teljesíteni.

Theilung, n. osztás; mit Je
mandem in Theilung ge
hen, valakivel osztályos v i
szonyba lépni; mit Jeman
dem einen Handel auf 
Theilung des Verlustes 
und Gewinns schliessen, 
valakivel félnyereségre s 
fé, veszteségre szerződni.

Theilungsbegehr, h. osztály- 
kérvény, kérvény osztály 
megtétele iránt.

Theilungshalber zu verkau
fen, eladó osztozás miatt.

Theilungsmasse, n. (csőd)- 
csődtömeg \a, bukottnak 
osztály alá eső cselekvő va,- 
gyona).

Theilungsplan, h. osztozási 
terv.

Theilungsurkunde, 71. osz
tálylevél.

Theiíweise, részenként, rész
ben ; theiíweise zahlen, 
részenként fize tn i; theil- 
wedser Verkauf, részenkén
ti eladás.

Theilzahlung, n. részfizetés.
Theissbahnactie, n. tiszavi- 

déki vaspálya részvénye, 
tiszai pályarészvény.

Theodolith, h. Iejtme7’ő.
Theok, Thuok, theok ( anná- 

mi rÖf).
Theoretiker, h. elméleti em

ber.
Theoretisch, elméleti; elmé

letileg.
Thermometer, h. hőmérő.
Theuer, di'ága ; drágán; zu 

theuer bietend, drágás; 
theuer machen, drcigitani; 
theuer werden, dráguhii ; 
ziemlich theuer, drágás; 
sehr theuer, nagyon drá
ga; boi'sos, paprikás; über
aus theuer, méregdrága; 
wie theuer ? mi az ái'a ? ; 
theuer zu stehen kom
men, drágába kerülni, sok-
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ha heriüni ; tlieuer bieten, 
drágán ta rtani: tbeuerer 
werden,drágábhodni; hoch 
und thener versprechen, 
szentül igérrii.

Theuerung, ro drágaság, drá
gulás ; realitive od. íem- 
pofäre Theuerung, ideig- 
leves drágulás : wegen der 
obwaltenden Theuerung 
stocken die Geschäfte bei
nahe überall, a létező drá
gaság miatt az üzletek 
csaknem mindenütt panga- 
nak.

Theuer ungsb eitrag, h. Theue - 
rungszulage, n. drágasági 
pótlék.

Thibettuch, k. tihetkendö 
( nagy kendő kázsinirhól 
vagy tibetből sálszerü sze
gélyekkel).

Thierfett, k. állati zsiradék.
Thierhaut, n, állatbőr.
Thierisclie Producte, állati 

termékek.
Thierkohle, n. állati szón.
Thierseuche, n. marhavész.
Thon, h. agyag.
Thönern, agyagból való, 

agyag-.
Thonfabrikat, k. agyag

gyártmány.
Thonpfeife, n. cseréppipa.
Thonrohr, A'. Thonröhre, 

agyagcső.
Thonscherbe, n. agyagcse

rép.
Thonschiefer, h. agyagpala, 

födélpala.
Thonwaare, n. agyagciru.
Thorbeschlag, h. kapuvasa

lás.
Thorschleusse, n. ( haj.) csa

pózsilip.
Thorsteuer, n. Thorzoll, li. 

kapuvám (kapujiál szedett 
adó V. rám).

Thran, h. halzsir.
Thun, tenn i; ich will mein 

Möglichstes thun, megte
szem, a mit lehet, mindent 
megteszek, a mi telik tő
lem; kund thun, kőzhirré 
tenni, nyilvánossá tenni ; 
geheim thun, titkolózni; 
wichtig thun, fontoskodni; 
seine Schuldigkeit thun,

kötelességét teljesiten i; 
Schaden thun, kárt okoz
n i ; damit habe ich nichts 
zu thun, ezzel nincs dol
gom, eliez semmi lö zöm ; 
bei diesem Handel ist 
nichts zu thun. eiwrl az 
ügyletnél iiincs semmi ha
szon ; in Eunkelrübenzu- 
cker wird nichts mehr ge- 
than, répaczukorban sem
mi forgalom ; es ist mir 
sehr darum zu thun, 
dass , . nagyon érdekem
ben áll, hogy . . . ;  es ist 
um ihn getlian, oda v a n ; 
bei Seite thun, félre tenni; 
bei Seite schaffeu, elsik- 
kasztani;es thut sich leicht, 
könnyen megy es thut 
sich nicht, 7iem m egy; ich 
werde kommen, wenn es 
sich thun lässt, eljövök, ha 
lehető.

Thunfisch, h. tinhal.
Thunlich, lehető, lehetséges ; 

lehetőleg : die Sache ist 
nicht thunlich, ez nem le
hetséges; achten Sie es für 
thunlich, ihm zu schrei
ben? helyén valónak lát
ja-e, hogy neki Írjak ? ; 
thunlichst vermeiden, le
li etőleg e. Ikerü Ini.

Thunlichkeit, n. lehetőség; 
nach Thunlichkeit, lehető
leg, a mennyire leh et; ich 
bestreite die Thunlichkeit 
dieses Antrags, kétségbe 
vonom e javaslat czélszerü- 
ségét.

Thür, 71. a jtó ; Thür und 
Thor öffnen, tárt kapát 
nyitni ; der W inter st vor 
der Thür, a tél küszöbön 
áll, közel ran a. t é l ; zwi
schen Thür und Angel ste
cken, elől tűz, hátul l i z ;  
két tűz közé szorulni.

Thürdrücker, h. Thürklinke, 
n. ojtókilincs.

Thurmuhr, n. toronyóra.
Thürriegel, h. ajtérretesz.
Thürschild, k. ajtóczirner.
Thürschloss, A. ajtózár.
Thymian, h. demutka.
Tibet, h. tibet kelme.
Tief, mély, mélyen; er steckt
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tief in Schulden, fü lig  
adós, nyakig van az adós- 
mgba'n ; er hat sich im
mer tief in Speculationen 
eingelassen, mindig na
gyim belemélyedt az üzér
kedésbe.

Tiefgang, h. (ha j.) mély jéi- 
rat.

Tiefgängig, (ha j.) mély jéi- 
ratú (hajó).

Tiegel, h. tégely.
Tierce, hormérték (Angiiéi

ban =^190’8 L, Bordeaux- 
han =  152 h, Hamlmrg- 
ban ^  217’35 1.).̂ ^

Tigerfell, A. tigrisbőr.^
Tikal, tikal (siami pénz, kö- 

rülbelől 131 kr.) ^
Tilgbar, törleszthetö.
Tilgen, törleszteni; einen 

Posten tilgen, tételt töröl
ni; seine Schulden tilgen, 
adósságait törleszteni.

Tilgung, n. töi'lesztés, meg- 
semmisités; Tilgung durch 
Verloosung, törlesztés sor
solás útjá,n.

Tilgungsfond, h. töi'lesztési 
alap.

Tilgungsfrist, n. törlesztési 
határidő.

Tilgungskapital, k. törlesz
tési tőke.

Tilgungsplan, h. törlesztési 
terv.

Tilgungsquote, n. törlesztési 
hányad.

Tilgungsrate, n. törlesztési 
részlet.

Tilgungsschein, h. törlesz
tési jegy, törlesztési okirat.

Tinctur, n. folyadék, festő
anyag; kivonat.

Tinte, n. tinta, ténta. ; che
mische Tinte, vegyi tinta.

Tintenfass, A. tintatartó, ka
lamáris ; Tintenfass m it 
Holzuntersatz, facsészés 
tintataxtó.

Tintenfischbein , h. tinhal- 
csont, sepia csont.

Tintenfischblase, n. tinhal- 
hólyag.

Tintenflasche, n. tintás üveg.
Tintenpulver, A. tintapor.
Tintenzeug, k. tintatartó.
Tire, h. kerékabroncs.



Tisane T okajer Totallast

Tisane, w. hűsítő ital.
Tisch, h. asztal; Tisch mit 

Schubladen, fiókos asztal.
Tischaufsatz, h. asztaldísz.
Tischdecke, n. asztalterítő.
Tischgedeck, k. osztalteríték.
Tischlerarbeit, n. asztalos- 

Tminka.
Tischlerleim , h. asztalos 

enyv.
Tischtuch, k. abrosz; asztal

kendő.
Tischwäsche, n. asztalnemű.
Tischwein, h. asztali bor.
Tischzeug, k. asztalnemű.
Titelauflage, n. (kk.) czimki- 

adás.
Titelbild, k. (nyomd.) czim- 

kép.
Titelblatt, k. czimlap.
Titelschleife, n. czimszalag.
Titres, czimlet, darab.
Titresnotiiicirung, n. (b r.) 

czimlet jegyzés.
Titrirmethode, n. térfoga- 

tos kémle.
Titrirung , n. osztályozás 

(  árunemek osztályozása ).
Titulatur, od. Titulation, n. 

czímezés.
Tituliren, czlmezni.
Todesfall, n. halálozás, ha

láleset ; auf den Todesfall, 
im Todesfälle, halál ese
tére ; Versicherung auf 
den Todesfall, életbiztosí
tás.

Todesfallaufnahme, n.(bizt.) 
haláleset felvétele.

Todt, holt; todter Wechsel, 
saját váltó; todtes Kapital, 
holt tőke; todter Conto, 
holt számla.

Toiles, (francz.) vászonne- 
müek.

Toilette , h. 1) öltözék; 2) 
pipere-asztal; 3) (fran-
cziáknál) finom fehérítet- 
len vásznak általános elne
vezése.

Toilettengegenstände, pipe
retárgyak, csecsebecsék.

Toiletteseife, n. pipereszap
pan.

Toilettespiegel, h. piperetü
kör.

Toise, ö l ; Francziaország- 
ban 2 meter, Genf bem =

2'598 m., Lausanneban —  
3 m.

Tokajer, h. tokaji bor.
Toleranz,«, eltérés (a  pénz

verésnél a törvény es súly s 
finomságtól engedélyezett el
térés).

Tornán, tornán (^perzsa arany 
pénz =  4'65 forint).

Tomate, n. zsidóalma.
Tomback, h. tompák, réz

arany.
Tombakwaare, n. tompak

ár u.
Tombola, n. tombola, tombo

la-sorsjáték.
Tomolo, olasz gabnamérték, 

Nápolyban =  55’54l., Pá 
ter moban —  17'19 l.

Ton, h. 1) hang; in höfli
chem Tone schreiben, 
udvarias hangon í r n i ; aus 
einem hohen Tone reden, 
lóhátról beszélni; dieser 
Markt giebt den Ton an 
für den erwähnten Arti
kel, ez a piacz az irány
adó az említett czikkre 
nézve ; 2} Ton der Farbe, 
színűiét; der dunkb" Ton 
der Farbe, sötét színűiét.

Tonangebend , hangadó, 
irányadó; Szeged ist für 
Paprika der tonangebende 
Markt, a paprikára nézve 
Szeged, az ii'ányadó piacz; 
Szeged a paprika föpiacza; 
die tonangebenden Ban
ken, az irányadó bankok.

Tonangeber, h. hangadó.
Tondruck, h. színnyomat.
Toninstrument, k. hangszer.
Tonnage, n. (ha j.) teher, te

her díj.
Tonne, tonna, hordó, tonna

hordó ; ( mint gabnamér
ték Dániában ~  139'2 l i 
ter. M int kőszénmérték 
Hollandiában =  170 l., 
Szászországhaii =  207'971. 
Hajótonna Németország
ban == 1000 kg; Angliá
ban =  1016 kg : Franczia- 
országban =  1000 kg.).

Tonneau, ( haj.) súly- és tér
nagyság, tonnatartalom.

Tonnengehalt, h. (ha j.) ton
natartalom, teherképesség.
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Tonnengeld, k. (ha j.) teher- 
bér, tonnapénz.

Tonnenreifen, h. hordóab- 
ron,cs,

Tonnenregister, h. (haj.) 
tonnatartalom.

Tonnenweise, (h a j.) tonnán
ként, tonnaszámra.

Tontine, (bizt.) tontin, egye
temleges élet járadékbizto
sítás ( oly évjáradékbiztosi- 
tás, melynél az erre ala
kult társaság túlélő tagjai 
az elhunytak évjáradéká
ban részesülnek) ;  seine 
Tontine erheben, tontin- 
járadékát felvenni; Theil- 
haber an einer Tontine, 
tontinos, tontinban részes.

Topas, h. topáz (drágakő).
Topf, h. fazék.
Top fen, h. túró.
Töpfer, h. fazekas.
Töpferarbeit , n. fazekas

munka.
Töpfererz, h. cserepes érez.
Töpfergeschirr, k. cserép

edény.
Töpferthon, k. fazekasagyag.
Töpferwaare, n. fazekasáru.
Torf, h. tőzeg, turfa.
Torfkohle, n. tőzegszén.
TormentilWurzel, n. torrnen- 

tillagyökér, timpógyökér.
Tornister, h. tarisznya, borjú.
Torte, n. torta ( sütemény).
Tortins, közönséges gyapjú 

szőnyegkelmék.
Totalabstattungssumme, n. 

végkiegyeniítési összeg.
Totalaufwand, h. összes költ

ség.
Totalausgaben, összes kiadá

sok.
Totalausweis, h. összegezett 

kimutatás, egybefoglaló ki
mutatás.

Totalbedarf, h. összes szük
séglet.

Totalbetrag, h. teljes összeg, 
főösszeg.

Totaleinkommen, k. összes 
jövedelem.

Totaleinnahme, n. összes 
bevétel.

Totalgewicht, k. teljes súly, 
telj súly.

Totallast, n. összes teher.



Totalsmnme, n. végösszeg  ̂
főösszeg.

Totalverbrauch, h. összes 
fogyasztás, ősszfogyasztás.

Totalwerth, h. teljes érték, 
összérték.

Totalvermögen, k. összes va
gyon.

Tour, n. 1) (v u .) (a. m. 
Fahrt) menet; 2) vendég
haj, alhaj-munka.

Tombillet, k. {vu.) menet-

Tourfahrt, n. ( vu.) menet, 
odamenet.

Tour-Retour, tour und re
tour, oda-vissza, oda és 
inssza.

Tour-retourbillet, k. (vu .) 
menet-térti jegy .

Tour-retourfahrt, n. jöoet- 
menet.

Tournesol, h. bécsi rongy.
Tüwgarn, k. toívfonál, szösz

fonal.
Trachten, igyekezni, ipar

kodni ; wir werden trach
ten, Ihr Zutrauen zu ver
dienen, igyekezni fogunk 
bizalmát kiérdemelni.

Trächtigkeit, n. 1) terhes
ség; 2) (ha j.) teherképes- 
ség.

Tracirung, n. {vu .) nyom- ! 
jelzés. I

Traction, (vu .) (a. m. Tren-  ̂
nung von der Spedition), 
teherfuvarozása vasúton 
{az áruk átvétele, gondo
zása és kiadása kizárásá
val , a mi az ügynököt 
ille ti).

Tradedollar , tradedolhjr 
( ezüstpénz az Egy esült-Ál
lamokban ).

Tradition, n. átadás.
Trafik, n. dohányárulás: do

hányáruló hely (dohány 
tőzsde).

Trafikant, h. dohámjárus.
Tragaoth, k. tragantgumrni.
Tragantfiguren, tragantala- 

kok (czukrosságok kemé
nyítő Ászt, czukor és tra- 
gantgummiból).

Tragbahre, n. gyaloghintó.
Tragelohn, h. vitelbér.
Tragen, hordozni, emelni; die

Totalsmume

Kosten tragen, költséget 
viselni; das Kapital trägt 
keine Zinsen, a tőke nem 
hoz kamatot; Nutzen tra
gen, hasznot hajtani; ich 
werde den Schaden tra
gen, én fizetem a kárt, én 
viselem a ká rt; das trägt 
die Kosten nicht, ez a 
költségeket se hozza be; das 
Schifí trägt 500 Tonnen, 
a hajó 500 tonna tartalmú, 
wir tragen diese Summe 
in unsere Bücher, ezt az 
összeget könyveinkbe je 
gyezzük V. bevezetjük; Sor
ge tragen, gondot viselni 
valamire, gondoskodni va
lamiről ; Bedenken tra
gen , habozni, kétkedni; 
sich tragen , öltözködni; 
die Verantwortung tra
gen, felelősséget viselni; 
sich schwarz tragen, feke
tében já rn i ; sich mit Plä
nen tragen, tervekkel fog
lalkozni.

Träger, h. 1) hordár, teher
hordó; 2) gerenda; pl. E i
senträger, vasgerenda.

Trägeiiohn, h. hordárdíj, 
vitelbér.

Tragfähigkeit, n. teherképes- 
ség, tonnatartalorn.

Traghimmel, h. mennyezet.
Tragkorb, h. hátas kosár.
Tragkraft, n. (vu .) teherké- 

pess ég.
Traglohn, h. vitelbér.
Tragsessel, h. gyaloghintó.
Tragspritze, n. hordható 

fecskendő.
Tragung der Kosten, n. költ

ségviselés.
Tragweite, n. kihatás, bord

ér ő ; man kann kaum die 
Tragweite dieser Depesche i 
voraus berechnen, e sür- } 
göny hatását alig lehet' 
előre kiszámítani.

Train, h. (v u .) vonat.
Trainführer, h. vonatvezető, j
Traiteur, h. vendéglős. |
Traject, h. Trajectschifí, k. \ 

Trajectüberfuhr, n. gőz- j  
komp. I

Traktat, h. alku, szerződés ; \ 
egyezmény.

T räger
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Trama, Trame, n. tramase- 
lyem (fodrott vetőlék se
lyem).

Tramway, h. közúti vaspálya, 
lóvonatu vasút.

Tranchirmesser, k. felvágó
kés.

Trandel, h. bugócsiga.
Transaction, n. 1) egy esség, 

megegyezés (peres ügyben); 
2) (pénzügy) művelet.

Transatlantisch, tengeren
tú li ; kül. amerikai.

Transfer, k. (kv .) átvitel.
Transferiren, 1) áthelyezni; 

2) átruházni (kül. névre 
szóló papírokat a vevőre 
átírn i).

Transferirung, n. áthelyezés.
Transigendo, egyezkedés út

ján.
Transit, Transite, h. átvi

tel ; kül. átviteli kereske
delem ; Transite durch 
Frankreich versenden, 
Francziaországon át kül
deni.

Transitdepesche, n. átmenő 
sürgöny.

Transitlager, k. átviteli áruk 
raktára.

Transite, átmenetileg.
Transitü-Declaration, n. át

viteli bevallás.
Transitofähig, átmenetre ké

pes.
Transitofreiheit, n. átviteli 

szabadság.
Transitogebühr, n. átmeneti 

d í j ; ( vám) átviPdi illeték.
Transitogut, k. átviteli áru.
Transitohandel, h. átmeneti 

kereskedelem, átviteli ke
reskedés.

Transitoporto, k. átmeneti 
díj.

Transito-Post, n. átmeneti 
tétel.

Transitorisch, 1) átmeneti, 
á tv ite li; transitorische 
Zinsen, átmeneti kamatok; 
2) futólagos, mulékony; fu 
tólag.

Transitowaare, n. l. Transi
togut.

Transitozoll, h. átviteli vám.
Transittaxe, n. átviteli ille

ték.

Transittaxe



Transit ver g ätnng Transportm ittel Treiben

Transitvergütnng, n. átme
neti díj.

Transitverkehr, k. átmeneti 
forgalo m, át oiteli fo rgalo m.

Transitversendung, n. át
meneti küldemény.

Translocirung, n. áthelye
zés.

Transparent, k. átlátszó kép.
Transparentuhr, n. k iv ilág í

tott óra.
Transport, h. 1) továbbitás, 

tovaszállítás; der Trans
port zu Lande und Was
ser, tovaszállitás vizen és 
tengelyen; die Gefahren 
des Transportes gehen 
auf Ihre Kechnung, az 
elszállítás koczkázata. az 
Ön rovására viegy ; 2) vi
tel., fuvar, küldemény, szál
lítmány ; 3) (kv.) áttétel, 
átvitel; Transportfactura 
von neben, átviteli számo- 
lat a túlsó oldalról.

Transportabel, továbbítható.
Transportanstalt, elszállító 

intézet, továbbító intézet.
Transportart, n. elszállítéisi 

mód.
Transportaufschub, h. tova- 

küldés elhalasztása.
Transportbegünstigung, 7i. 

elszállítási kedvezmény.
Transportbeschränkung, n. 

tovaküldés korlátozása.
Transporteur, h. szögmérő.
Transportfreiheit, (v u .) in 

gyen továbbítás, díjmentes 
elszállítás.

Transportfrist, vi. elszállítási 
határidő, továbbítási határ
idő.

Tansportführer, h. szállít
mány vezető.

Transportgebühr , n. tova- 
küldési díj, viteldíj.

Transportgüter , szállítmá
nyok, továbbítandó áruk.

Transportgüterversiche
rung, n, szállítmánybizto
sítás, fuvarbiztosítás.

Transportiren, 1) fuvarozni, 
továbbítani, elszállítani; 2) 
(kv.) áttenni.

Transportirung,n. elszállítás.
Transportkosten, vitelbér, 

továbbítási költség.

Transportmittel, k. tovcihbí- 
tó eszköz, szállító eszköz.

Transportpapiere, fuvarpa- 
pirok, szállítmányozási pa
pírok.

Transportpreis, h. viteldíj.
Transportschaden Versiche

rung, n. (bizt.) szállítási 
kárbiztositás.

Transportschiff, k. elszállító 
hajú.

Transportspesen, elszállítási 
költség, fuvarköltség.

Transportsteuer, n. szállítási 
adó.

Transportstrecke , n. (vu .) 
szállítcisi vonal.

Transportunternehmung, n. 
szállító vállalat.

Transportversicherung, n. 
szállítási biztosítás.

Transportwaare, n. szállít
mányáru.

Transvection, n. átmenet, át- 
hajózás.

Trappé, h. túzok.
Trassant, h. váltókibocsátó, 

intézvényezö.
Trassat, h. iutézvényezett.
Trasse, trassiren, l. Trace, 

traciren.
Trassiren, intézvényez?ii.
Trassirter Wechsel, h. iritéz- 

vényezett váltó, intéz vény. i
Trassirt eigener Wechsel, h. | 

Í7itézvényezett, saját váltó. i
Tratte, n. intézvény, idegen ' 

váltó; ihre Tratte verfällt j 
den 6. kommenden Mo- ’ 
nats, intézvénye jövő hó | 
6-cm já r le. \

Trattenavis, Trattenaviso, | 
k. tudósító (intézvényröl). I

Trattenbuch, k. intézvény- \ 
könyv.

Tratten-Conto, idegen váltó
számla, iutézvényezett vál- \ 
tószámla. j

Trattensystem, k. váltóhi- ' 
telrendszer.

Tratten-und Rimessenbuch, 
k. intézvény- és hüldvéiiy- 
könyv. \

Traube, n. szőlő, szölőfürt.
Traubenmuss, k. szőlőiz.
Traubenzucker, h. szőlöczu- 

kor, keményítöczukor.
Trauerfahne, n. gyászlobogó, j
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Trauerflor, h. gyászfátyol. '
Trauerkleid, k. gyászruha.
Trauerkranz, /i. g yaszkoszoru.
Trauerwaare,n. kék.
Traumbuch, k. (kk.) álmos

könyv.
Travers, travers (bordázott 

szőtt áru).
Traverse, n. gerenda, vasge

renda, keresztkötő.
Treber, h. törköly.
Treffen, találni, é rn i; mein 

Brief wird Sie hoffentlich 
noch in Budapest treffen,. 
remélem, hogy levelein még 
Budapesten fogja Önt ta
lálni ; der mich treffende 
Antheil am Gewinn be
trägt 100 Gulden, a nyere
ségnek reám eső része száz 
forintra riig ; dieser Ver
lust trifft ihn hart, ez a 
veszteség őt keményen sújt
ja  : das Unglück hat ihn 
hart getroffen, kemény csa
pás érte; die Steuer trifft 
die beweglichen Werthe, 
az adó az ingó értékekre 
esik; ein Abkommen od. 
ein Arrangement treffen, 
kiegyezkedni, megegyezni; 
Anstalt treffen, készülni, 
intézkedni; einen Vergleich 
treffen, egyességre, lépni; 
eine Wahl trefíen, válasz
tást tenni

Treffer, h. 1) nyerő; 2) nye
rő szám ; 3) nyeremény.

Treibelohn , h. (b .) üzelési 
bér.

Treiben, 1) űzni; grossen 
Aufwand treiben, nagy 
fényt űzni ; ein Geschäft 
mit Umsicht treiben, üz
letet óvatossággal vezetni; 
Wucher treiben, uzsorás- 
kodni; 2) hajtavii, kény
szeríteni; in die Enge trei
ben, sarokba szorítani; die 
Noth treibt, mich dazu, 
szükség kényszerít re á ; 
eine Sache zu weit trei
ben, kelleténél tovább men>- 
ni valamely dologban : 3) 
fe lvern i; die Preise sind 
bis auf 50 fl. getrieben 
worden, az árakat 50 fo
rintig verték f e l ; Indigo*



Treibkansiiidnstrie Treue Trüffelpastete

ist zu ungeheueren P re i
sen liinaufgetrieben wor
den, az indigó árát rop
pant magadra, felverték.

Treibliausindustrie, n. üveg
házi ipar ( mesterségesen 
ápolt ipar).

Treibriemen, h. (gép) hajtó
szíj.

Treibschnur, n. suhogó, os
torhegy, ostor csapója.

Trendel, h. húg ócsiga, pör
gettyű (játékszer).

Trennen (sich), elválni ; die 
Compagnie bat sich nun 
getrennt, a társaság most 
már szétvált.

Trennstift, h. (nyomd.) térzö.
Trennung , n. elválasztás, 

szétválasztás; Trennung 
des Coupons, szelvények 
lemetszése.

Trenmmgsvertrag, h. elvá
lást szerződés.

Trense, n. zabla.
Trente et quarante, ( szó sze

rint IvtrmitiGz és negyven) 
szerencsejáték.

Trenze, n. három ágú villa.
Treppelweg, h. vontató út, 

(népiesen) lajofánt.
Treppenquai, n. lépcsőrak

part.
Tresor, h. kincs; kincstár; 

kid. pénzszekrény rejtett 
fiókja.

Tressorbonds, franczia ál
lamkincstári jég yek.

Tresorscbein, h. kincstári 
utalvány.

Tresse, n. paszománt.
Tressenhut, h. paszomántos 

kalap, inaskalap.
Tressenwaare, n. pa,szománt- 

áru.
Trester, h. törköly.
Treten, lépni ; mein Reisen

der, Herr N. tritt aus mei
nem Geschäfte, Herr B. 
wird an seine Stelle tre
ten, utazóm N. úr, kilép 
üzletemből, B. úr foglalja 
el húgét v. B. úr lép helyé
be : in Dienst treten, szol
gálatba á llan i; in Gesell
schaft mit Jemandem tre
ten, társaságba állani va
lakivel; ins Leben treten

lassen, életbe léptetni ; las
sen Sie uns der Sache 
höher treten, nézzük köze
lebbről a dolgot, foglalkoz
zunk a dologgal behatób
ban.

Treue, n. hűség; auf Treu 
und Glauben, becsület
szóira.

Treugehorsamster Diener, 
h. leg alázatosabb szolgája.

Triage, n. \) javaveit áru 
(melyből a javát már kivá
logatták) ; 2) alábbvaló ká
véfaj.

Triangel, k.hciromszög (hang- 
műszer) .

Tribut, h. adó.
Trichter, h. tölcsér.
Tricot, h. tricot, kötött mű.
Tricotage, n. kötött áru, Mii. 

harisnyaáru.
Tricotnadel, 71. kötőtű.
Tricotwaare, n. kötött áru.
Triebrad, k. hajtókerék.
Triebstahl, h. hajtó aczél 

(csiszolt, hosszan rovátkolt 
aczélsodrony órások számá
ra).

Triften, (erdészet) úsztatni.
Triftig, alapos, nyomós; ala

posan ; triftiger Grund, 
nyomós ok, erős ok.

Triftkosten, (e?'dé>-zet) usz- 
tatási költségek.

Trimester, h. háromhavi idő
szak, évnegyed.

Trinkbecher, h. ivópohár.
Trinkgeld, k. borravaló,
Trinkgeschirr, k. ivóedény.
Trinl'glas, k ivópohcir.
Tripel, h. vallérföld.
Triplicat, Triplum, k. har- 

madválasz; (v . )  harmad- 
lat.

Tripp, h. bársonyemü kelme.
Trocken, .száraz; trockener. 

Siegel, száraz bélyegpecxét; 
trockener Wechsel, saját 
váltó; trockener Dock, 
szóiraz hajóállás; trocken 
legen, szárítani.

Trockenfarbe, n. szikladó 
festék.

Trockenfirniss, h. szikkadó 
máz.

Trockenm ittel, k. szcirító-
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Trockenofen, h. szárítóke- 
mencze.

Trockenstempel, h. szároz- 
bélyegző; szái'azbélyeg.

Trockenvorrichtung, n. szá
rítókészülék.

Trockenwechsel, h. saját- 
váltó.

Troddel, n, bojt.
Trödel, h. 1) zsibáru ; 2) 

zsibvásár.
Trödelbude, n. zsibámisholt.
Trödelei, zsibáruság.
Trödelfrau, n. zsibárusnő.
Trödelhandel, h. zdbárnlás,. 

zsibáruság: Trödelhandel 
treiben, zsibáruskodni.

Trödelkram, h. zsibáru.
Trödelmarkt, h, zsibvásár.
Trödeln, zsibáruskodni.
Trödel Ordnung, n. zsib vásári 

rend,. Izománii.
Trödel vertrag, h. ela dási bi-
Trödler, h. zsibárus.
Trödlerin, n. zsibárusnő.
Trog, h. teknő, tekenő.
Troinik, orosz kereskedelmi 

súly == B228 kg.; ISBs troi
nik == 1 púd.

Trombone, n. gyászkürt 
(hangszer).

Trommel, n. dob.
Trommelklöppel, Trommel- 

schlägel, h. dobverő, doh
ütő, dobverő pálcza.

Trompete, n. trombita
Tropfsack, h. szivárogtató 

zsák.
Tropfstein, h. cseppkő.
Tropf wein, h. asszúbor.
Troquiren, cserekereskedést 

folytatni.
Trousseau, k. menyasszonyi 

készlet, stafirung.
Troygewicht, k. troystUy ( an

gol súlymérték drágakövek, 
gyógyszerek mérésénél, ban- 
kárüzlethen s tudományos 
czél0 kra ; troy fon t =  12 
un^zia. — 373’2é gr.).

Trucksystem, k. áruval fize
tés ; nyersbérrendszer, tér
ni ész et ben i m unka b ér rend
szer, munkabér természet
ben.

Trüffel, n. szarvasgomba.
Trüffelpastete, n. szarvas

gomba -pástéto m.



Trug, h. csalás; lauter Lug 
und Trug, merő hazugság.

TTÍi^erisch,csalékony,csalfa.
Truhe, n. láda.
Trumeau, h, álló tükör  ̂ah- 

lakköz-tükör.
Trumeaukasten, h. tükör- 

szekrény.
Trumeautisch, h. tükäi'-asz- 

tal.
Truthuhn, k. pulyka.
Tschajke, n. csajka.
Tschanta (á 756 ken), bolgár 

súly =  96-417 kg.
Tscharka, orosz ürmérték — 

0-123 l.
Tschekmen, Czirkassziából 

került moltonféle gyapjú
szövet.

Tschetwert, k. csetvert, orosz 
galmamérték =  209’9 l.

Tschi, esi (khinai v. sinai 
láb).

Tschibuk, h. csibuk, török 
pipa.

Töchikel, k. csikőbőr.
Tschinelle, n. réztányér ( tö

rök zenemű ).
Tuberosenöl, k. bazsarózsa

olaj, tubarózsaolaj.
Tubus, h. távcső.
Tuch, k. 1) posztó; grobes 

Tuch, weisses Tuch, aba- 
posztó; 2) kendő.

Tuchbart, h. posztófürt.
Tuchende, n. posztószél, ro- 

szoqó.
Tuchfabrik, n. posztógyár.
Tuchgeschäft, k. Tuchhan

del, h. Tuchhandlung, n. 
posztókereskedés.

Tuchhändler, h. posztókeres- 
kedö.

Tuchkappe, n. posztósipka.
Tuchkarde, n. takácsmácso- 

nya.
Tuchladen, h. posztósbolt.
Tuchmacherscheere, n.posz- 

tónyiró olló.
Tuchspan, h. posztólemez.
Tüchtig, JóraüűZó, derék, al

kalmas.
Tuchwaare, n. posztóáru.
Tüfíel, h. tüffel (posztónemü 

gyapjúszövet).
Tuffstein, h. tuffezement.
Tulawaare, n. tuladru (kül. 

zománc zos ezüst szelenczék ).

_________ T rag____________

Tulipomanie, n. tulipánszé
delgés.

Tüli, li. tüll (hálószövet, re- 
czeszövet).

Tulpe, n. tulipán.
Tulpenholz, k. tulipánfa 

(esztergályosok és asztalo
sok számára).

Tulups, orosz juhbőr.
Tun, angol hosszmérték =  

1144-9 l.
Tunkzündhölzchen, k. mártó 

gyufa.
Tnrbinenschsile,n.pörgettyü-

csésze.
Türken, (b r.) török értékpa

pírok.
Türkengut , k. levanti por- 

czellán (  Meissenben s Bécs- 
ben keleti eladásra készí
tett porczellán).

Türkenkorn, k. kukoricza.
Türkis, türkis (drágakő).
Türkische Effecte od. Papie

re, (b r.) török papírok.
Türkische Pfeife, n. török

pipa, csibuk.
Türkischer Pfeffer, török- 

bo)-s.
Türkischer Weizen, h. tö

rök búza, tengeri, kukori
cza.

Turmalin, h. turmalin.
Turnesolläppchen, k. turné

zol, bécsirongy.
Turnus, h. forduló (vissza

térő sorozat).
Tusch, h. Tusche, n. tus, 

tusfesték.
Tuschfarbe, n. tus festék.
Tutor, h. gondnok.
Tutti frutti, mindenféle gyü

mölcs.
Tute, n. papirostöl'csér, l. 

Düte.
Twist, t'iüist, ggapotezérna.
Type, n. 1) m inta; ^)betü 

(fémből), nyomdabetü.
Typograph, h. nyomdász.
Typographie, n. nyomda, 

nyomdászat.
Tyres, tyres ( keréktalp vas 

vasúti kocsik számára).

U

U. =  uso, szokás; á U. == a 
Uso, szokásra.

Tnlipom anie
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ült. —  ultimo, hó végén, hó 
utolsó napján.

U. r. =  ut retro, wie auf 
der Eückseite, rnint a hát
lapon.

U. s. == ut supra, wie oben, 
mint fenn.

ü. s. w. =  und so weiter, és 
így tovább, s a többi.

Uebel, rossz; rosszul; neh
men Sie es nicht übel, ne 
vegye rossz néven ; es steht 
übel mit ihm, rosszul áll 
a dolga; das Muster ist 
nicht übel, a mustra elég 
jó  ; übel angebrachte Be
merkung, rosszul alkal
mazott niegj egy zés; wi r 
sind bei dieser Unterneh
mung übel angekommen 
od. weggekommen, ennél 
a vállalatnál pórul jártunk, 
V. kudarezot val'ottunk.

Uebelbeiichtigt, rosszhirü : 
er ist übelberichtigt, 7’ossz 
V. veszett neve van.

Uebelstand, h. baj; einem 
Uebelstande abhelfen, ba
jon  segíteni.

üeben , gyakorolni ; ein 
Handwerk üben, mestersé
get űzn i; Gerechtigkeit 
üben, igazságot szolgáltat
ni; ein junger, in den Ge
schäften geübter Mensch 
sucht eine Stelle, egy fa 
tal, az üzleti dolgokban 
jártas ember, állomást ke
res.

Ueber, fölött ̂  úheT diesen 
Preis kann ich nicht ge
hen, ezen áron túl nem me
hetek; der Ballen wiegt 
über 100 kg., e csomag 100 
kilogrammnál többet nyom: 
über seine Kräfte gehen, 
erején túl terjeszkedni; die 
Waare ist über die Gren
ze, az áru túl van a hatá- 
ron ; die Post bleibt über 
die Zeit aus, a posta a szo
kott időn túl kimarad 
Briefe über England sen
den, A nglián keresztül kül
deni a leveleket; über Deb- 
reczen reisen, Debreczenen 
át utazni; über und über 
in Schulden stecken, fülig

Uober



TJeberangebot Ueb er einkomnLen Uebergabe

adósnak lennie túlon túl 
adósodva lenni; er ist mir 
über 1000 Gulden schul
dig, ezer forintnál többel 
eladósom; über die Massen, 
77iértéktelenül, mód fe le tt; 
sich über etwas freuen, 
valaminek örü ln i; sich 
über etwas betrüben, va
lamin szomorkodni.

Xieb rangebot, k. feles kind- 
lat, túlkinálat.

Ueb eranstr engen, túlfeszí
teni ; seinen Credit über
anstrengen, hitelét nagyon 
iqémjbe venni.

Ueberarbeit, n. felesmunka.
Ueberarbeiten, átdolgozni.
Uéberarmel, h. felső újj.
Ueberbieten , felüligéi'ni, 

többet igéimi; wir boten 
10 Gulden, allein man 
hat uns überboten, 10 fo 
rintot ajánlottunk, de töb
bet Ígértek ( túl Hezitáltak); 
Sie überbieten Ihre Waa- 
) en, felettébb drágái'a tart
ja  áruit.

Ueberbleiben, megmaradni; 
drei Ellen werden gerade 
genug sein, und wird 
nichts überbleiben, három 
röfépen elégséges lesz, nem 
marad meg semmi.

Ueberblick, h. átnézet.
üeberbringen, átvinni, át

hozni ; einen Brief über
bringen, levelet kézhez adni.

•üeberbringer, h. v iv ő , be
mutató ; Obligation oder 
Wechsel auf den Ueber- 
bringer (au porteur) lau
tend, bemutatóra szóló kö
telezvény vagy váltó; der 
üeberbringer des Gegen
wärtigen , a jelen levél 
átadója.

Ueberbürden, túltei'helni.
üeberbürdung, n. túlterkel

tetés.
ü  ebereilen, elhamarkodni; 

übereilen Sie Ihre Ant
wort nicht, ne siessen na
gyon válaszával, i e hirte- 
lenkedjék válaszával.

JJeheYeuikommen,megeg yez- 
n i, megállapodni valami
ben ; wegen des Preises

Übereinkommen, az árban 
megállapodni, megegyezni 
az árra nézve.

üebereinkommen, k. egyes- 
ség, megegyezés; egyez
mény ; ein Uebereinkom- 
men íre fíen , egy ességre 
lépni, megegyezni; nach 
gemeinschaftiichem Ue- 
bereinkommen ist unsere 
Gesellschaft von heute 
an aufgelöst, közös meg
állapodás szerint társa
ságunk mától fogva meg
szűnt.

Uebereinkunft, n. megegye
zés, megállapodás; gemein- 
schaftlicheUebereinkunft, 
közös me gállapodás; XJ eher- 
einkunft trefíen, egyesség- 
re lépni : zwischen Herrn 
A. und B. ist folgende Ue- 
bereinkunft getroffen wor
den, Ä. és B. tirak között a 
kö vetkező megállapodás
történt; nach Ueberein- 
kunft liefere ich Ihnen, 
megállapodás szerint kül
dök Önnek.

JJeheTeinBÍimmen,megegyez- 
n i ; unsere Buchungen 
stimmen überein, elköny
veléseink megegyeznek; die 
Kechnungen stimmen 
vollkommen mit den Bü
chern überein, a számlák 
teljesen egyeznek a köny
vekkel, a számlák a köny
vekkel teljesen egyezők; die 
Waare stimmt nicht mit 
dem Muster überein, az 
áru nem felel meg a mus
trának.

Uebereinstimmend, egyező, 
összhangzó; megegyezőleg.

Uebereinstimmung, ti. egye
zés, megegyezés; ich melde 
Ihnen die Uebereinstim
mung Ihres Bechnungs- 
auszugs mit meinen Bü
chern, JeZewiew, hogy szám
laki vonata könyveimmel
megegyezik; in Üeberein- 
Stimmung bringen, össze
egyeztetni.

Ueb erfahrt, n. 1) átkelés ; 
Ueberfahrt zu ermässig- 
tem Preise, mérsékelt ámí
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átkelés; 2) átkelő, átjáró, 
átkelő hely.

Ueberfallig, (v .) rég lejárt.
Ueberfein, nagyon finom.
Ueberíluss, h, bőség, felesleg; 

Geld ist im Ueberflusse 
vorhanden, pénz bővében 
van; wir haben Ueberfluss 
von Aufträgen, bővében 
vagyunk a megrendelések
nek.

Ueberflüssig, 1)felesleges; es 
wäre überflüssig zu sagen, 
felesleges mondanunk; 2) 
bőviben ; Waare in erster 
Hand i>t eben nicht über
flüssig, első kézből való 
áru épen nincs bőviben.

Ueberfordern , túlságosan 
tartani, túlságos árt kérni.

üeberforderung, n. túlságos 
követelés.

Ueberfracht, n. túlteher, te- 
herfölösleg.

Ueberfuhr, n. l. Ueberfahrt.
Ueberführen, (ha j.) átszállí

tani.
Ueberführen, 1) elárasztani; 

der Markt ist mit Waaren 
überführt, a piaczot áruk
kal elárasztották; 2) meg
győzni; wir haben ihn sei
nes Irrthums überführt, 
meggyőztük őt tévedéséről.

Ueberfuhrsgebühr, n. átvi
teli díj.

Ueberfuhrsplätte, n. komp.
üeberfülle, n. bőség; Ueber- 

fülle von müssigen Kapi
talien, bőség heverő tőkék
ben.

Ueberfüllen, megtölteni; 
der Markt ist überfüllt, a 
piacz telisded te li; das 
Dampfschifl ist mit Rei
senden überfüllt, a gőzha
jó  telisded teli van utazók
kal.

Uebergabe, n. átadás, kézhez 
adás; körperliche Ueber
gabe, wirkliche Ueberga
be, valódi átadás; symbo
lische Vehergúbe, jelképes 
átadás; bewährtete Ue
bergabe, átadás érték kité
tellel; unbewährtete Ue
bergabe , átadás értékki
tétel nélkül.



TJeb ergab sppotokoll Uebergenug TJeb erleb ens fa ll

Uebergabsprotokoil, k. áta
dási jeg  yzököni, v . 

Uebergabsrecepisse, n. fe l
adási üevény.

üebergabschein, h. átadó-
ĵ gy-

Uebergang, h. 1) átmenet, 
átnienetel; Uebergang 
des Eigenthnrns an Je
manden, a tulajdon dtru- 
háztatása valakire; 1̂) át
menő hely, átjáró, átjárás.

Uebergangsabgabe, n. átme
neti adó.

üebergangsbestimmungen, 
átmeneti intézkedések (tör
vényeknél ).

Uebergangstabig, átmenetre 
képes.

Uebergangsmassregel, n. át
meneti intézkedés.

Uebergangs.'^telle, //. átkelő
hely. [neti adó.

Uebergaugsstener, n. citme-
Uebergangsziistand, h. átme

neti állapot.
Uebergeben, átadni, átszol- 

gcdtatni: die Yerkanfte
Sache dem Käufer über
geben, az eladott jószágot 
a vevőnek CLtadni; gegen
wärtiges Schreiben wird 
Ihnen durch Herrn S. 
überleben werden, a j e 
lért levelet S . úr fogja Ö n
nek átadni.

Uebergeber, h. átadó.
Uebergebühr, n. díjtöbblet, 

illetéktöbbet.
IJebergehen, elkerülni, el- 

mellözni; es thut uns leid, 
zu sehen, dass Sie uns mit 
Ihren Aufträgen überge
hen, sajnálkozással tapasz
taljuk, hogy meghizcLsaival 
meg nem tisztel; die Hand
lungwird auf seinenTheil- 
haber übergeben, az üzlet 
részes téirsára megy á t ; in 
den Verbrauch überge
hen, használatba j u t n i : 
mit Stillschweigen über
gehen, hallgatással mellőz
ni, elhallgatni valamit.

Uebergehung, n. mellőzés, 
elm ellőzés; mit Uebe ge- 
hung des Postens, mellőz
ve ezt a tételt.

Uebergenug, elégnél több, 
felesleg.

Uebergewicht, k. feles súly, 
súlytöbblet, tú lsú ly ; in 
diesem Industriezweige 
hat Frankreich das Ueber
gewicht, ebben az iparág
ban Francziaországé a tú l
súly ; seine Meinung ge
wann das Uebergewicht, 
véleménye győzött; Ueber
gewicht bekommen, bil
lenni (mérleg n é l), lebil
lenteni (a mérleget).

Ueberhand nehmen, lábra 
kapni; felkapni, elhara- 
p ízn i; die Unregelmäs
sigkeiten haben Ueber
hand genommen, a ren
detlenségek el harapództak.

Ueberhäufen, elhalm ozni; 
mit G-eschaften überhäuft, 
ügyletekkel elhahnozva, ;

! unser Magazin ist mit
Waaren überhäuft, ra.ktái- 
rurtk telísded teli van áruk- 

j kai, raktárunk zsufol>a
van áruk ' a l ; mit Sehul- 

j den überhäuft, adósscigok- 
\ k d túlterhelt.
Ueberheben, megmenteni,

\ föla.enteni, m egkím élni;
i da alle unsere Schritte
I vergeblich gewesen sind,
I so bitten wir Sie, uns der
! Mühe zu überheben, mint

hogy minden lépésünk Má
ban való volt, kérjük, k í
méljen meg a további fá
radságtól ; sich überhe
ben, felfiivalkodni, magát 
túlbecsülni.

Ueberkaufen (sich), 1) drá
gán vásárolni, értékén fe lü l 
vásárolni; 2) keleténél 

I többet vásárolni.
Ueberkleid, k. felsőruha. 

j Ueberkommen, (a. m. erhal- 
I ten) megkapni ; haben Sie

das Geld überkommen ? 
j megkapta-e Ön a pénzt ?
Ueberkunft, n. 1) megérke

zés, átjivetel; 2) (a. m. 
Uebereinkunft), megegye
zés, megállapodás, megal
kuvás.

. Ueberladen , megterhelni ;
I szerfölött m egterhelni; mit

316'

Geschäften überladen, 
munkával túlterhelve; die- 
í̂ e Sendung wird die Käu
fer auf längere Zeit mit 
Waaren überladen, ez a 
küldemény a vevőket hosz- 
szabb időre elhalmozza 
árukkal.

Ueberladen, citrakni, átra
kodni.

Ueberladung, n. megterhelés; 
Ueberladung mit Aufträ
gen, túlterhelés megrende
lésekkel.

Ueberlandpost, ??. sziirazföl- 
di posta (ellentéte: See- 
post, tengeri posta) ;  kül. 
ázsiai posta (mely A ngliá
ba nem tengerevi érkezik).

Üebeiiassen, engedni, áten- 
I g e d n i; wir überlassen
I es Ihnen, die nöthigen

Schritte zu thun. Önre 
, hagyjuk, hogy a szükséges
! lépéseket m egtegye; ich

überlasse es Ihrem Er- 
i messen, belátására bizom;

wir überlassen Ihnen das 
j Ganze zu 2 Gulden die
I Elle, az egész/4 ák'ngedjük
I Önnek rőfjét 2 forintjával;

Zeit und Őrt der Deckung 
j überlassen wir ganz IhrerI Bequemlichkeit, a fedezet
. helyét és idejét egészen tet

szésére bízzuk.
Ueberlassung, n. átengedés ; 

die Ueberlassung beschä
digter Güter an Versiche
rer, sérült áruk átengedése 
a biztosítónak.

Ueberlassungsschrift, n. en
gedélyezési okirat.

Ueberlast, n. fölös teher.
Ueberlasten, túlságosan meg

terhelni.
Ueberlaufen, nyakárajárni; 

rajta, menni vala.kire ; die 
Bank wird von den Inha
bern ihrer Noten überlau
fen, a bankjegyek tulajdo
nosai rajta mennek a bank
ra, a bankjegyek tulajdo
nosai ostromolják a bankot^

Ueberlebensfall, h. (bizt.) 
tú lélés; Versicherung auf 
den Ceberlebensfal , biz- 
tositéis túlélés esetére.



TJeb erlebens walirscli. XJebermachtiiig Ueberscbnappen

Ueberlebeiiswabrsclieinlicli- 
keit, n. <hizt.) túlélés való- 
sziriüsége.

UeTDerlegen, meggondolni^ 
gondolora venn>, 7negfon
tolni : ich hitte Sie, das 
wohl zu überlegen, kérem, 
gondolja meg ezt jó l.

Ueberlegen, felette álló; die
se Qualität ist der ande
ren bedeutend überlegen, 
ez a minőség jelentékenyen 
felette áll a mcisiknak.

TJeberlegung, n. megfontolás; 
wir stellen es Ihrer Ueber- 
legnng anheim, megfonto
lására bizzuk; in Ueber- 
legung ziehen, meggondol- 
■ni, gondolára venni, meg- 
fon toh -i; nach reiflicher 
Ueberlegung der Sache, 
jó l meghétnyván-vetvéri a 
dolgot, jó l meggondolván a 
dolgot.

Ueberlegungsfrist, n. meg- 
goridolíisi hatéiridö.

Ueberlesen, átolvasni, végig 
olvasni ; flüchtig überle
sen,/tííídüan elolvasni, át
futni.

Üeberliefern, 1) átadni, kéz
hez szolgáltatni; 3) átszál
lítani.

Ueberlieferung, n. átadás, 
kézhezadás; nach erfolg
ter Ueberlieferung, a meg
történt átadás után.

Ueberliegegeld, h. veszteglés 
költsége.

Ueberliegetage, veszteglő na
pok ; Taxe für die Ueber- 
liegetag , veszte glés díja.

Ueberlisten, túljárni (vala
kinek eszén), rászedni (va
lakit).

lieber machen, ( a. m. über
senden) átküldeni, elkül
deni; die unterm 10-ten ds. 
mir übermachten Fl. 1000, 
az e hó 10-én kezemhez ju t
tatott ezer forint; ich über
machte Ihnen mit mei
nem Letzten, legutóbbi le
velemmel küldtem Önnek; 
was wir bestätigen und 
angebogen übermachen, a 
mit nyugtázunk és mellé
kelve elküldünk.

Uebermachung, n. elküldés, 
kézhez juttatás ; ich bitte 
um Uebermachung des 
Betrags meiner Factur, , 
kérem száinolatom összegét \ 
kezemhez juttatni.

Uebermass, k. többlet; fölös- ! 
leg; bőség; der Schifíer 
hat < in Uebermass von  ̂
10 hl. geliefert, a hajós 10 \ 
hl-rel többet adott á t; wir 
sind im Uebermasse da
mit versehen, bőven el va
gyunk látva (zzel.

Uebermässig, túlságos, túl- 
ságosaii, felettébb ; über
mässig theuer, méregdrá
ga ; übermässige Erhö
hung des Freises, az ár 
szer feletti emelése; die 
Waare ist übermässig be
zahlt, az áru túlságosan 
meg van fizetve.

Uebermessen, újra mérni.
Uebermitteln , átszolgáltat

ni, átszéirmaztatni.
Uebernahme, n. átvétel; 

Uebernalime einer Schul
digkeit, tartozás átvállalá
sa ; Uelbernahme auf eini
ge Tage, (b r.) átvételre, 
néhány nap ala<t; bei der 
Uebernahme dieses Am
tes, hivatal elfoglalásakor; 
die Uebernahme der Gü
ter , áru-átvétel; bewer- 
thete Uebernahme, átvétel 
értékkitétellel; unbewer- 
thete Uebernahme, átvétel 
értékkitétel nélkül; Ueber
nahme des Geschäfts, üz
let átvétele.

Uebernahmsbedingung, n. 
átvételi feltétel.

Uebernahmscommission, n. 
átvevő bizottság.

Uebernahmsliste, n. átvételi 
díjszabás ( az ciruszállító 
jegyzéke a szállítási díj
ró l).

Uebernahmsprotokoll, k. át
vételi jegyzőkönyv.

Uebernahmsvollmacht, n. 
átvételi megbízás.

Uebernehmen, 1) átvenni; 
er hat das Geschäft seines 
Vaters übernommen, aty
ja  üzletét átvette; käuflich
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übernehmen, megvásárol- 
ni, megvenni; í2) elvállal
n i (pl. munkát); átvál
lalni, magéira vállalni; der 
Versicherer übernimmt 
alle Schäden und Verlu
ste, a biztosító minden kárt 
és veszteséget magcvra vál- 
la l ; Jemandes Schulden 
übernehmen, valakinek 
adósságait át válla Ini.

Ueber pari, névértéken felül.
Ueberproduction, n. feles 

termelés, túltermelés.
Ueberprüfung, n. felülvizs- 

gálut.
Ueberprüfungscommission, 

n. fe lü li izsgálati bizottság.
Üeberréchnen, újra számol

n i; überrechnen Sie die 
Spesen, számítsa fe l a költ
séget.

Ueberreden, rábeszélni.
Ueberredungsgabe, n. rábe

szélő tehetség.
Ueberreich, dúsgazdag.
Ueberreichen, éitadni, át

nyújtani.
Ueberrest, h. maradék, ma

radvány.
Ueberrock, h. felöltő, felső 

ruha.
Üeberrumpeln, megrohanni, 

rajta ütni, 'meglepni.
Ueberrumpelung, n. megro- 

hanás, meglépés.
Ueberschätzen, túlbecsülni.
Ueber Schätzung, n. túlbecs

lés.
Ueber schicken, elküldeni, át

küldeni,
Ueberschiessend, fölös ; der 

überschiessende Betrag, 
fölös összeg ; das über- 
schie SS en de Ge w i cht, fölös 
súly.

Ueberschlag, h. költségvetés, 
költségelőirányzat; felszá
molás; nach einem tjeber- 
schlage liefert die Masse 
30'Vü, felszámolás szerint a 
csődtömeg SO'A-oí fizet.

U eberschlagen, köItségvetést 
csinálni, fölvetni.

Ueberschlagsrechnung, n. 
költségvetés.

Ueberschnappen, lebillenni 
(a  mérlegnél).



TJeb ersclir eib en Ueberscliüssis XTeberstempelnng

Ueberschreiben, 1) felírást 
tenni valamire ; Waaren 
mit dem Preise über- 
scbreiben, az árukra az 
árt felirni, az árukat ár- 
jegygyel ellát7ii; einen 
Brief überschreiben, leve
let czimezni; 2) ( a. m. 
übertragen), áttenni, át- 
irn i.

Ueberschreibung, n. átvitel, 
átírás; Ueberschreibung 
des Stempels, n. hélyegát- 
irás; etwas durch Űeber- 
schreibung ordnen, vala
mit átvitel útján rendezni.

Ueberschreiten, átlépni, át
hágni ; den Credit über
schreiten, hitelt túllépni ; 
diese Summe darf nicht 
überschritten werden, ezen 
az összegen nem lehet tú l
menni; eine Frist über
schreiten, határidőt elmu
lasztani ; seine Forderun
gen überschreiten alles 
Mass, követelései minden 
ínértéket meghaladnak; Sie 
haben meine Ordre über
schritten , rendelésemen 
túlment.

Ueberschreiten, k. Ueber- 
schreitung, n. átlépés, át
hágás, megszegés.

Ueberschrift, n.felirás, fe l
ira t ; Ueberschrift eines 
Briefes, levélczim; Ueber
schrift eines Contos, szám
lafej.

üeberschuh, h. felső czipő.
üeberschuldeter, h. eladóso

dott, adósságba merült.
Ueberschuldet sein, szerfe

lett eladósodottnak lenn i; 
die Eisenbahngesellschaft 
ist überschuldet, a vasút
társaság nagyon eladóso
dott, a, vasúttársaság szer
felett terhelve van adósság
gal.

Ueberschuss, h. 1) fölösleg, 
többlet ; der Ueberschuss 
der Einnahmen über die 
Ausgaben, a bevételek 
többlete a kiadásokhoz ké
pest; dies giebt eit'en 
Ueberschuss von 500 Gul
den, 500 forint többletet

mutat V. ad; den Ueber
schuss theilen wir unter 
uns, a maradékot megoszt
juk ; 2) ( haj.)  fe lü l rakás 
( midőn az áru nein a hom
bár pallózatára, hanem az 
áruréteg fölé jö n ).

Ueberschüssig, felesleges.
Ueberschwemmen, elárasz

tani ; unser Markt ist da
von überschwemmt, pia- 
czunk el van árasztva ezzel.

Ueberschwenglich, szerfölöt
ti ; szerfölött.

Ueberseeisch, tengerentúli; 
überseeische Artikel, ten
gerentúli czikkek, áruczik- 
kek tengerentúlról; über
seeische Unternehmun
gen, tengerentúli vállala- 
ío/e;überseeischer Handel, 
kereskedés tengerentúlra; 
überseeischer Dampfer, 
tengerentúlra közlekedő gő
zös.

Uebersehen, 1) (a. m. durch
sehen) áttekinteni, átnézni; 
wir haben Ihre Eechnung 
übersehen, számláját átte
kintettük. számláját átvizs
gáltuk ; 2) áttekinteni, be
látni ; die Ergebnisse las
sen sich jetzt einigermas- 
sen übersehen, az eredmé
nyek most már némileg át
tekinthetők ; die Grösse 
des Verlustes lässt sich 
noch nicht übersehen, a 
veszteség nagyságát még 
nem lehet fölvetn i; 3) ( a. 
m. übergehen), észre nem 
venni; ich habe diesen 
Posten übersehen, e tétel 
elkerülte figyelmemet, ezt a 
tételt nem vettem észre.

Uebersehen, k. tévedés; es 
war nur ein Uebersehen 
von mir, tévedés volt ré
szemről.

Ueb er senden, átküldeni.
Uebersetzen, 1) átkelni, át

menni (pl. folyón) 2) fo r 
dítani ; 3) drágára tenni, 
magasra, tenni; Sie über
setzen Ihre Tücher, Ön 
nagyon drágára tartja 
posztóit.

Uebersetzung, n. fordítás.
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Uebersicht, n. áttekintés, át
nézet ; er hat grosse Ue- 
bersicht in Geschäften, 
nagy üzleti áttekintése van; 
gedrängte Uebersicht, rö
vid átnézet, veleje valami
nek ; tabellarische Ueber
sicht , táblázatos kimuta
tás ; wöchentliche Ueber
sicht des Marktes, a pia ez 
heti forgalmának áttekin
tése.

Ueb ersichtlich, áttekinthető; 
áttekintöleg.

Uebersichtsregister, k. átné
zeti jegyzék.

Uebersicíitstabelle. n. átné
zeti táblázat.

Uebersiedeln, átköltözni.
Uebersiedelungskosten, át- 

költözési költség, hurczol- 
kodási költség.

Ueb er spannt, túlságos, túl
feszített; die Preise sind 
überspannt, az árak tidsá- 
gosak.

Ueberspeculation, n. túlüzér- 
kedés, túlhajtott üzérke
dés.

Ueberständig, á llo tt; über
ständiges Holz, korhadt 
fa ; überständig reife 
Frucht, túlérett gyümölcs.

Ueberstehen, ( a. m. aushal- 
ten), kiéülani, kitartani; 
wir haben die allgemeine 
Noth glücklich überstan
den, a közinségen szeren
csésen átestünk.

U eb ersteigen, felü Imu Ini, fe 
lülhaladni ; die Einfuhr 
übersteigt die Ausfuhr, a 
behozatal felülmúlja a ki
v ite lt; der Vorschuss darf 
3/4 des Werthes nicht über
steigen, az előlegnek nem 
szabad többet tenni, mint 
az érték ^U-e; die Zinsen 
übersteigen das Kapital, a 
kamatok meghaladják a tö
két ; das übersteigt meine 
Mittel, az erőm felett van.

Uebersteigen, nagyon fö l
verni (valaminek árát).

Ueb er stempeln, fe lü l bélye
gezni.

Ueberstempeluug, n. fe lü l
bélyegzés.



U  eb er stimmen Uebertreffen Ueberzengen

Ueberstimmen , leszavazni, 
szavazattal legyőzni.

Ueberstunden , óratöbhlet
(  gyár munkában).

Ueberstürzen (sich), hanyatt 
rohanni; er überstürzt 
sich in Unternehmungen, 
hanyatt rohan mindenféle 
vállalatokba.

Uebertheuer, felette drága, 
méregdrága; méregdrá
gán.

Ueber the u en i, m eg d rágitan i .
Uebertölpeln, lóvá tenni, 

megcsalni.
Uebertrag, h. (kv .) átvitel, 

áthozatal.
Uebertragbar, 1) átruházha

tó ; 2) fordítható.
Uebertragen, 1) átvinni, át- 

ruházni; einen Posten in 
das Debet übertragen, va
lamely tételt tartozás ol
dalra átvinni v. á tirn i; 
wir haben ihm unsere 
Rechte und Ansprüche 
übertragen, jogainkat és 
igényeinket reá ruháztuk; 
2) reábizni; Jemandem die 
Buchführung übertragen, 
valakire a könyvvitelt bíz
ni ; ich bitte, das meinem 
Herrn Vorgänger bewiese
ne Vertrauen auf mich 
zu übertragen, kérem az 
elődömnek ajándékozott bi
zalmat reám átruházni, ké
rem az elődömnek ajándé
kozott bizalommal engem is 
megtisztelni ; 3) fordítani ; 
ins Englische übertragen, 
angolra fordítani.

Uebertragene Firma, átru
házott czég.

U eb ertragsfähig, átruházha
tó.

Ueb ertragsgebühr, n. átru
házási illeték.

Uebertragung, n. átvitel, át
ruházás; wenn eine Ueber
tragung erfolgt, so ist die 
Vollziehung der Uebertra
gung durch eine deutliche 
Hinweisung am Schlüsse 
der alten Einlage und am 
Anfänge der neuen er
sichtlich zu machen, ha 
más lapra, átvitel esete fo

rog fenn, az átvitel a régi 
lap aljára s az ú j lap fejére 
jegyzett hivatkozás által ki
tüntetendő : Uebertragung 
von Werthpapieren, ér- 
tékpapirok átruházása.

XJehertreűen, felülmul7n, tul- 
menni valamin; unsere 
neuen W eine übertreffen 
die der vorigen Ernten, 
uj boraink felülmúlják az 
előbbi szüretekből valókat; 
das Ergebniss übertrifft 
alle meine Hoffnungen, 
az eredmény fölülmúlja 
reményeimet.

Uebertreiben, túlozni, túl
hajtani.

Uebertreibung, n. túlzás, na
gyítás; Uebertreibung 
seiner Kräfte, megerőltetés.

Uebertreten, áthágni; meg
szegni (törvényt).

Uebertretung, 7i. (pénzügy) 
áthágás; kihágás; Ueber
tretung des Gesetzes, tör
vényszegés.

Uebertretungsfall.ImUeber- 
tretungsfalle, áthágás ese
tére.

Uebertrieben, túlzott, túlhaj
tott ; túlzottan; übertrie
ben hoher Preis, túlságos 
magas á r ; übertriebene 
Speculation , túlhajtott 
üzérkedés; die schlimmen 
Nachrichten aus Wien 
waren übertrieben, a bécsi 
rossz hii'ek nagyítva voltak.

Ueberverdienst, h. fölös ke
reset, fölös keresmény.

Ueberversichern, (bizt.) túl
biztosítani, érték felett biz
tosítani.

UeberverSicherung, n. túl
biztosítás.

Uebervortheilen, ínegcsalni, 
rászed7ii: wir sind um 
Vieles übervortheilt wor
den, nagyon megcsaltak.

Ueberwachen, szemmel tar
tani.

Ueberwachung, n. felügye
let.

Ueberwälzung, n. (adó) át
hárítás.

Ueberweisen, átulabii; den 
Betrag auf Jemanden
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überweisen, az összeget va
lakire átutalni; ich werde 
Ihnen die nöthigen Gel
der überweisen, a szüksé
ges pénzt utalványozni fo 
gom Önnek.

Ueberweisung, n. (b r.) uta
lás, átutalás; átutaló ro
vatlap.

Ueberwerth, h. értéktöbblet.
U eberwiesen, reábizomjított, 

reáigazult; er ist ti essen 
nicht überwiesen worden, 
nem bizo7iyíttatott reá ; er 
ist des Betruges überwie
sen worden, reábizonyo- 
doit a csalás.

Ueberwinden, legyőzni; die 
Schwierigkeiten überwin
den, a nehézségeket legyőz
ni.

Ueberwindung, n. önmegtar
tóztatás ; es hat mich viel 
Ueberwindung gekostet, 
nagy megerőltetésembe ke
rült.

Ueberwintern, kitelelni.
Ueb er Winterungshafen , h. 

téli kikötő, telelő kikötő.
Ueberwundener Stand

punkt, meghaladt állás
pont,

Ueberwurf, h. felöltő.
U eb erwurf síeli, k. kacza- 

gány.
Uebeizahlen, kelleténél töb

bet fizetni, nagyon drágán 
fizetni, fölösen m.egfizetni.

Ueberzáhíen, megszámlálni; 
ich habe das Geld zwei
mal überzählt, kétszer meg- 
számoltam a pénzt.

Ueberzählig, számfeletti.
Ueberzahlung, n. felülfize- 

tés.
Ueberzeichnen, felüljegyez- 

ni ; das Anlehen ist über
zeichnet worden, a köl
csön felüljegyeztetett.

Ueberzeichnung, n. felül- 
jegyzés, túljegyzés.

Ueberzeitig, túlérett, elérett.
Ueberzeugen, meggyőzni; 

halten Sie sich überzeugt, 
dass . . legyen meggyő
ződve. hogy .. . ;  sich von 
der Wahrheit einer That- 
sache überzeugen, va,la-



mely tény ralódisáydról 
meggyőződni. .

Ueberzengend, meggyőző; 
meggyőzőleg.

Uebejzengmig, 7i. meggyőző
dés ; in der besten Ueber 
Zeugung, legjobb meggyő
ződés szerint; wir hegen die 
Ueberzeugung , dass . . 
teljes meggyőződésűn /c, 
hogy .. . ;  ubbm a meg
győződésben élünk, hogy ...

Ueber ziehen , borítani , be
húzni, bevonni.

Ueberzieher, h. felöltő.
Ueberzogen, borított; mit 

Leinwand überzogen, vd- 
szonhorított; mit Tapeten 
überzogen, szőnyeggel bo
rított.

Ueber zug, h. héj, boríték; 
cziha, takaró, huzat.

Ubication, n. hollét; die 
Ubication ausweisen, hol
létét kimíitatrii r. igazolni.

Ueblich, szokdsos, re^ules; 
rendesen; an der Börse 
üblich, a börzén szokdsos : 
meine Bedingungen sind 
die ühliaheu, feltételeim a 
rendesek; der übliche 
Biscont, a szokdsos leszd- 
moldsi d i j ; die übliche 
Lieferungszeit, a rendes 
(szokott) szállítási idő; wie 
üblich, mint rendesért.

Uebrig. Es ist kaum etwas 
davon übrig, alig maradt 
valami belőle ; das übrige 
(xeld, a többi pénz.

Uebrigbleiben, meg n>aradni.
Uebrige, k. hátival evő; was 

das Uebrige anbelangt, a 
mi a többit i l le t i; im Ueb- 
rigen, egyébiránt, máskü
lönben; ein Uebriges thun, 
szükségen felü l tenni ; kel
leténél többet tenni.

Uebrigen. Es übrigt, da -̂s..., 
hátra van, hogy . . .

Uebriglassen, hagyni, meg
hagyni.

Uebung, n. gyakorlat; aus 
der Uebung kommen, el
szokni ; ich bin aus der 
Uebung des Schreibens 
gekommen, elszoktam az 
Írástól.

Uebcrzeugend

Ufer, k. p a r t; frei an das 
Ufer, szabadon a partig, 
költségmentesen a partig. 

Ufergebiet, k. partvidék, 
partmellék.

Ufergeld, k. partdíj.
Uferrecht, k. (ha j.) partjog.
Uhr, n. óra.
Uhrband, k. Óraszalag.
Uhrenschiiur, n. órazsinor.
Uhrfeder, n. órarugó.
Uhrfourniture, n. órarész.
Uhrfutter, Uhrgehäuse, k. 

órátok.
Ührglas, k. óraüveg.
Uhrkästchen, k. óraszekrény.
Uhrkette, n. óraUncz.
Ulirmacheröl, k. órásolaj (e l

készített legfinomabb fa 
olaj). [szerszám.

Uhrmach erwerkzeug, k. órás-
UhrSchlüssel, h. órakulcs.
Uhrwí'cker, h. ébresztő.
Uhrwerk, k. óramű.
Uhrzeiger, h. óramutató.
Uhrzifferblatt, k. óraszám

lap.
Ulmerbrot, k. ulmi kenyér 

(finom sütemény).
Ulmergerste, n. idmi árpa

kása.
Ultimat, k. végszó; végső 

nyilatkozat.
Ultimo, hó utoljám, v. utolsó 

napján.
Ultimocurs, h. végnapi árfo

lyam ( a hó végén).
Ultimolieferung, n. szállítás 

a hó végén.
Ultimoliquidation, n. elszá

molás hó végén.
Ultimopreis, h. végső ár.
Ultimoregulirung, 7 1. rende

zés hó végén.
Ultimowechsel, h. hó végére 

szóló váltó.
Ultrám arin , k. ultramarin, 

lazurkék.
Umänderung, n. megváltoz

tatás.
Umarbeiten, átdolgozni.
Umbildung, n. átalakitás.
Umblatt, k. (sziimrgyártás

nál) burok, buroklevél.
Umbrechen, (7iyomd.) hasá- 

bolni, hasábokra tördelni.
Umbuchen, (kv .) átköny

velni.

U fe r
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Umfang, h. kör; kerület; 
terjedelem; Umfang der 
Geschäftsbefugnisse , üz
letkör; Umfang der Pro
cura , czégvezetés jog 
köre ; die Geschäfte in 
grossem Umfange betrei
ben, az üzletet nagyban 
fo ly ta tn i; sein Geschäft 
hat einen grossen Umfang 
gewonnen, üzlete 7iaqy ki
terjedést nyert; den Werth 
in beträchtlichem Umfan
ge verringern, az értéket 
jelentékenyen leszállítani; 
Frachtstück von grossem 
Umfange, nagy terjedelmű 
fuvardarab.

Um fänglich, umfangreich, 
terjedelmes, kiterjedt; um
fängliche Nachforschun
gen, kiterjedt kutatások.

Umfassen, felölelni, rnagá- 
ba fog la ln i; sein Geschäft 
umfasst alle Fabrikate un
seres Platzes, üzletében 
megvannak piaczunk ösz- 
szes gyártmányai; diese 
Ueber sicht umfasst die 
Umsätze der letzten vier
zehn Tage, ez az áttekintés 
az utolsó tizennégy nap ösz- 
szes forgalmát tartalmazza.

Umfassend, terjedelmes, so
kat magában foglaló ; um
fassende Darstellung, ter
jedelmes kimutatás; wir 
haben in der umfassend
sten Weise von Ihrem 
Anerbieten Gebrauch ge
macht, ajánlatát a legna
gyobb mértékben igénybe 
vettük.

Umfrage, n. ké7'dezősködés; 
ich habe bei unsern Mak
lern Umfrage gehalten, al
kuszainknál sorban tuda
kozódtam.

Umgang, h. Umgang von et
was nehmen, valamit ke- 
riih ii, valamit mellőzni; 
ich habe Umgang genom
men Herrn N. davon zu 
sprechen, óvakodtam erről 
N . úrral beszélni.

Umgehen, 1) bánni valami
vel ; er weiss mit diesem 
Artikel umzugehen, ezzel

UmgeKen



a czikkel tud bánni; ich 
gehe mit dem Plane um 
mein Geschäft zu verkau
fen, azt tervezgetem, hogy 
üzletemet eladom; 2 ) ke
rülni, mellőzni; Sie schei
nen mich mit Ihren Auf
trägen zu umgehen, úgy 
látszik, hogy megrendelé
seivel kerülni akar; 3) 
forgalomban le n n i; in 
Eeis geht wenig um , a 
rizsnek csekély forgalma 
van; es geht viel in die
sem x^rtikel um, ennek a 
czikknek nagy forgalma 
van.

Umgehend,/ordaZd; antwor
ten Sie uns umgehend, 
feleljen On nekünk ■posta- 
fordultával ; mit umge
hender Post, postafordul
tával.

Umgehung, n. mellőzés, ki
kerülés.

Umgeld, k. kapuvd^n.^
Umgerechnet, átszámolva.
Umgestalten, átalakítani; 

ich habe mein Geschäft 
wesentlich umgestaltet, 
üzletemet lényegesen átala
kítottam.

Umgestaltungskosten, átala
kítási költség.

Umhüllung, n. burkolat, 
gőngy.

Umkartiren, (vu .) átszámol
ni, átrovatolni.

Umkartirung, n. (v u .) d,iját- 
számolás.

Umkartirungstation, n. (vu.) 
díjátszámo'ási állom ás.

Umkehr, n. fordulás, fordu
lat.

Umladen, átrakni, dtrakod- 
ni ; die Güter werden bei 
der nächsten Station um
geladen, az árukat a legkö
zelebbi állomásnál rakják 
át.

Umladerampe, n. (vzi.) át- 
ra kodé, Sítrako dó part.

Umladestation, n. (vu .) át
rakodó állomás.

Umladung, n. átrakás, átra
kodás.

Umladungskosten, átrakó- : 
dási költség. {

Unigeliend

Kereskedelmi szótár. I.

Umlage, n. (adó) kivetés.
Umlauf, h. forgalom; in 

Umlauf bringen od. set
zen,/o?’5raZom6a/lozm, ki
bocsátani ; im Umlauf be
findlich, forgalomban levő, 
forgó; im Umlauf sein, 
forgalomban lenni, forog
n i;  gesetzlichen Umlauf 
habend, törvényes forgal
mú (pénz); ausser Umlauf 
kommen, forgalomból ki
menni ; aus dem Umlaufe 
zurückziehen, /or.gaZowí ból 
kivonni; es sind Gerüchte 
im Umlaufe, hírek kerin
genek.

Umlaufend, fo rg ó ; umlau
fendes Kapital, forgó tőke, 
üzleti tőke.

Umlaufsfähig, forgalomra 
képes.

Umlaufskapital, k. forgó tőke.
Umlaufsmittel, k. forgalmi 

eszköz (pénz v. váltó, mint 
pénzhelyettesítő). |

Umlaufsschreiben, k. körle- i 
vél.

Umlegen, (adót) kivetni.
Umnumeriren, újra széi- 

mozni.
Umpacken, átrakni.
Umpackung, n. citrakás, át

rakodás ; der Zustand der 
Umhüllung fordert die 
Umpackung der Waare, a 
boríték állapota szükségessé 
teszi az áru átrakását.

Umrechnen, átszámolni, át
számítani ; Mark in Gul
den umrechnen, márká.t 
forintokra átszámítani ; 
nach dem Metersystem i 
umrechnen, a méterrend- I 
szer szerint átszámolni. !

Umrechnungscours, h. át - i 
szcmiítási árfolyam. |

Umsatz, h. forgalom; die ' 
Umsätze dieser Woche 
in Baumwolle betragen 
20,000 Ballen, gyapotban 
a heti forgalom 20,000 cso- 
mag.

Umsatzsteuer, n. forgalmi 
adó.

Umschauen (sich), körül
nézni.

Umschaufeln , fellapátolni,

Um lage

321

lapáttal megforgatni ( ga
bonát).

Umschlag, h. 1) boríték; un
ter Umschlag senden, bo
ríték alatt küldeni; es steht 
auf dem Umschläge be
merkt, a borítékon jegyez
ve van ; 2) (közraktár) át
rakodás.

Umschlagbogen , h. borí
ték-ív.

Umschlagdeckel, h. boríték
tábla.

Umschlagen, hirtelen vál
tozn i; die Preise haben 
umgeschlagen, az árak 
hirtelen változtak.

Umschlagetuch, k. nagy- 
kendő, női kendő.

Umschlagsbogen, h. boríték- 
ív.

Umschlagsrecht, k. áruátra- 
katási jog.

Umschlagsverkehr, h. (vu.) 
átrakodó forgalom.

Umschreiben, (kv.) átírni, 
újból írn i;  grundbücher- 
lich umschreiben, telek- 
könyvileg átírni, telekköny- 
vileg átíratni.

Umschreibgeschäft, k. átírá
si ügylet; átiratási ügy
let.

Umschreibung, n. átírás; 
éitriűuízás.

Umschreibungsgebühr, n. 
átiratási díj.

Umschreibungskosten , át
iratási költség.

Umschweif, h. kerülő; mit 
Umschweife , kerülő szó
val ; ohne Umschweife, 
minden teketória nélkül.

Umschwung, h. fordulat; 
hirtelen változás; der 
schnelle Umschwung der 
Verhältnisse, a viszonyok 
gyors fordulata; das Ge
schäft hat einen vollstän
digen Umschwung erlit
ten, az üzlet teljesen átvál
tozott.

Umsehen, körülnézni; sich 
nach etwas u m sehen ,u ián- 
látni, keresni; wir haben 
das Schiff nach Liverpool 
geschickt , sich nach 
Fracht umzusehen, a ha-

Umsehen
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Umsetzen Umstechen Unangeschnitten

jó t Liverpoolba küldtük  ̂
hogy fuvar után lásson.

Umsetzen, 1) forgatni ( a 
pénzt); in G-eídiimsetzen, 
pénzzé tenni; fremde De
visen in Geld umsetzen, 
külföldi váltókat pénzzé 
tenn i; 2) in Industriepa
pieren wurde einiges um
gesetzt, iparpapirokban né
mi forgalom volt.

Um sicht, n. körültekintés, 
óvatosság.

Umsichtig, óvatos, körülte
kintő ; óvatosan; man 
kann dieses seiner um
sichtigen Leitung ruhig 
anvertrauen, óvatos veze
tésére nyiigodtan reá, lehet 
bízni.

Umsonst, ingyen, hiéiban; 
ich mag die Waare nicht 
umsonst haben, ez az ámí 
nekem még irigyen sem 
kell; ich habe dies nicht 
umsonst gesagt, ezt nem 
hiába mondtam, ezt nem ok 
nélkül mondtam ; wir ha
ben uns umsonst bemüht, 
etwas zu erhalten, hídban 
igyekeztünk, hogy valamit 
megkapjunk.

Umspediren , visszairányi- 
tani.

Umstand, h. körülmény', un
ter diesen Umständen, bei 
so bewandten Umständen, 
igy lévén a dolog; den 
Úm ständen gemäss han
deln, a körülményekhez ké
pest cselekedni; unter 
Umständen würde ich es 
thun, esetleg megtenném; 
diese unglücklichen Spe- 
culationen haben Ihre 
Umstände nicht verbes
sern können, ezek a sze
rencsétlen üzérkedések nem 
javithattdk meg helyzetét; 
Umstände machen, teke- 
tóriíLzni; ohne Umstände, 
teketória nélkül.

Umständlich, körülményes; 
körül ’ményesen, részletesen: 
wir wollen es Ihnen um
ständlich auseinanderset
zen, ezt Önnek körülmé
nyesen ki akarjuk fejteni.

U mstechen ,/c/íöpáío/wí, fo r
gatni ( gabnát).

Umstecherlohn, h. (gabna) 
forgatási bér.

Umstehend , túllapo7i. levő, 
túlsó oldalon levő; umste
hend finden Sie die Rech
nung , a számlát a túlsó 
oldalon ta lá lja ; laut um
stehender Factur, a túlsó 
oldalon levő számolat sze
rint.

Umsteigkarte, n. átszálló
jegy (kül. lóvasutnál).

Umstellungsmassstab, h. át
számítási egység.

Umstempeln, újból lebélye
gezni.

Umstimmen, más vélemény
re téríteni; die Börse ist 
seit gestern ganz umge
stimmt, a börze tegnap óta. 
egészen más hangulatot 
vett.

Umstossen, 1) feldönteni; 2) 
felforgatni, meg sem misíte- 
ni pl. végrendeletet.

Umstürzen, k. forgatás ; für 
das mehrmalige Umstür
zen der Frucht auf dem 
Fruchtböden 6 Gulden, a 
gabna többszöri forgatásá
ért a, hombárban 6 forint.

Umtausch, h. kicserélés, cse
re ; den Umtausch bewir
ken, kicseréltetni.

Umtauschen, kicserélni.
Umtauschstelle, n. kicserélő 

hely.
Umthun (sich), utánnalátni; 

wir werden uns dernach 
umthun, utánnalátunk a 
dolognak.

Umtrieb, h. üzelern, fondor- 
kodás, fondorlat.

U mwaiideln, átváltoztatni; 
die schwebende Schuld in 
eine consolidirte umwan
deln, függő adósságot ál- 
lósitani V. cillandóvá vál
toztatni, l. Convertiren.

Umwechseln , felváltani; 
Banknoten gegen Gold 
um we eh sein, bau kj egyeket 
aranyra váltani.

Umwechselung, n. felváltás, 
pénzváltás.

Umwechselungsbegünsti-
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gung, n. felváltási kedvez
mény.

Umweg, h. kerülő, kerülőút; 
Unwege machen, kerülőt 
tenni, kerülgetni; ohne 
Umwege, kerülő nélkül, 
egyenesen.

Umwerfen, felfordítani ; fe l
fordulni ; der Kaufmann 
hat umgeworfen, a keres
kedő megbukott.

Umwickeln, begöngyölni; 
mit Stroh umwickeln, 
szalmába takarni.

Umzeichnen, újból jelőírni 
(  árut).

Umzugskosten, költözési 
költség.

Unabänderlich, vciltozhatat- 
lan, másíthatlan; másitha- 
tatlanul, visszavonhatla- 
n u l; einen unabänderli
chen Entschluss fassen, 
me gm ásíthat atl anul hatá
rozni.

Unabgemacht, el nem inté
zett; diese Rechnung ist 
noch unabgemacht, ez a 
számadás még nincs elin
tézve.

ünablösbar, be nem váltha
tó ; unablösbare Schuld, 
tillandó adósság (járadék- 
adósság ).

Unabwendbar, elhárithatlan; 
unabwendbares Ereigniss, 
elhárithatlan esemény; der 
Bankrott ist unabwend
bar, a bukás el nem hárít
ható.

Unacceptirt, (v .) el 7iem fo
gadott.

Unächt, 7iem valódi, hamisí
tott ( á,ru ).

LTnachtsamkeit, n. vigyéizat- 
lanság, gondatlanság.

Unamortisirt, törlesztetlenül 
maradt.

Unanbringlich, kézbesithet- 
len ; unanbringliches Gut, 
nem kézbesíthető áru.

Unangefochten, kérdésessé 
nc7n tett, háborítatlan; 7ic7n 
kifogásolt, kifogástalan ;
das Testament ist unange
fochten, a vég7'endeletet 
7iem tá7iiadták 7iieg.

Unangeschnitten, meg nnn



TJnanim Unbedeutend Unberührt

kezdett; die Waare ist 
noch iinangesclinitten, az 
áru még nincs megkezdve.

ÜDanim, egyértelmiileg.
Unannehmbar, el nem fo 

ga dh a tó, el fogadha táti a n .
Unannehmlichkeit, n. kelle

metlenség; nm den Unan
nehmlichkeiten eines P ro
zesses vorzubengen, hogy 
a perlekedés kellemetlensé
geinek ekjét vegyük.

Unanstellig, ügyetlen; ügyet
lenül.

U nanfgef ordert, felszólítás 
nélkül, felhivás nélkül; ké
retlen.

Unaufschiebbar, elodázhat- 
lan, halaszthatatlan; ha- 
laszthatalanúl.

Unausbleiblich, eImaradha- 
tatlan; der Bankrott ist 
unausbleiblich, a bukás 
elmar ad,hatat lan, a bukás 
el nem kerülhető.

Unausführbar, kivihetetlen.
Unaiisgeíullt, kitöltetlen; 

unausgefüllter Wechsel, ki 
nem töltött váltó.

Unausgepackt,! kibontatlan; 
die Waaren sind noch un
ausgepackt, az áruk még 
nincsenek kibontva.

PTnausgesetzt, szaka dalian, 
folyvást tartó;folytonosan; 
unausgesetzte Thätigkeit, 
szakadatlan tevékenység.

Unausgiebig, szaporátlan.
Unausweichlich, kikerúlhet- 

len, elkerülhetetlen.
Unbeachtet, figyelemre nem 

méltatott; figyelemre nem 
méltatva; unbeachtet blei
ben, figyelmen kivül ma
radni, mellöztetni; unbe
achtet lassen, fö l sem ven- 
ni, figyelmen kívül hagyni, 
mellőzni.

Unbeanstandet,unbeanstan
det, kifogástalan, kifogás 
alá nem eső ; kifogástaJa-
7iUl.

l ’nbeantwortet, felelet nél
kül, válasz nélkül; cinen 
Brief unbeantwortet las
sen, levelet válasz nélkül 
hagyni.

biil)edenklich, habozás nél

kül ; Sie können ihm un
bedenklich den fraglichen 
Credit gewähren, habozás 
nélkül megadhatja neki a 
kérdéses hitelt.

Unbedeutend, jelentéktele7i, 
csekély; seine Geschäfte 
sind unbedeutend, ügyle
tei jelentéktelenek; ein 
unbedeutendes Haus, je - 
leniéktelen ház ; ein nicht 
unbedeutender Verlust, 
nem csekély veszteség.

Unbedingt, feltétlen: feltét
lenül; unbedingte Annah
me eines Wechsels, váltó 
feltétlen elfogadása; un
bedingte Forderung, fel
tétlen követelés; unbeding
tes i á f e l t é t l e n  ügy
let ; unbedingte Verant
wortlichkeit, km'lcitlan fe 
lelősség ; Sie hätten mich 
unbedingt davon benach
richtigen sollen. Önnek 
mindenesetre tu d,ásítania 
kellett volna arról engem.

Unbefrachtet, i'akatlan, meg 
nem terhelt; 7)ieg nem ter
helve, üresen.

Unbefugt, jogositatlan, ille
téktelen; illetéktelenül; un
befugt über etwas verfü- 
geii,illetéktelenül Í7itézked- 
ni valamiben ; unbefugter 
Gebrauch einer Firma, 
czégbitorlás.

Unbefugterweise, illetéktele
nül.

Unbegebbarer Wechsel, to
vább nem adható váltó.

Unbeglichen, ki 7iem egyen
lített.

Unbegrenzt, határtalan, kor
látlan ; korlátlanul; die
ses Haus verdient einen 
unbegrenzten Kredit, ez a 
heiz korlátlan hitelt érde
mel.

U nbegüt ért, vagyon tálán.
Unbehoben, fe l nem vett; 

unbehobene Dividende, 
fel nem vett osztalék.

Unbekannt, ismeretlen; mit 
den Gebräuchen eines 
Platzes unbekannt sein, a' 
helyi szokásokat 7iem ismer- 
7ii; es kann Ihnen nicht
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unbekannt sein, dass .. 
jó l tudhatja Ön, hogy. . .

Unbekümmert, nem aggódó; 
seien Sie deswegen unbe
kümmert, ne aggódjék 
azon.

Unbeladen, (ha j.) rakatlan, 
teher nélkül.

Unbelebt, élénkség 7iélküli; 
unsere Börse war heute 
unbelebt, börzénkén (tőzs
dénkén) ma nem volt élénk- 
ség.

Unbemerkt. Ich kann ihnen 
nicht unbemerkt lassen, 
meg kell jegyeznem Önnek.

Unbemittelt, vagyontalan.
Unbemitteltheit, n. vagyon- 

talanság.
Unbenommen. Das bleibt 

Ihnen immer unbenom
men, ez Önnek mindig jo 
géiban ( szabadságában) áll, 
arra mindig rciér.

Unbenutzt, unbenützt, hasz
nálatlan ; hasznéilatlanul: 
unbenutzt lassen, nem 
használni ; sein Geld un
benutzt ligen lassen, pén
zét hevertetni.

Unberechenbar, kiszámithat- 
lan.

Unberechtigt, jogositatlan; 
unberechtigte Forderung, 
7iem jogos követelés.

Unberichtigt, einem intézett, 
el 7iem igazított; der Irr- 
thum ist noch unberich
tigt, a tévedés 7)iég nincs 
kiigazítva; die Eechnung 
ist noch unberichtigt, a 
számla még nincs kifi
zetve.

Unberücksichtigt. Spätere 
Anmeldungen bleiben un
berücksichtigt, későbbi je 
lentkezések figyelmen kivül 
hagyatnak, későbbi jelent
kezések nem jönnek tekin
tetbe ; unberücksichtigt 
lassen, figyelmen kívül 
hagyni; figyelembe nem 
venni.

Unberührt, érintetlen ; érÍ7i- 
tetlenül; die letzte Krisis 
hat die Bank unberührt 
gelassen, a íegutóbbi vál
ság a bankot éi'intetlenül



Unbeschadet Unbe w ertbet U n fruchtbar

hagyta^ a legutóbbi válság 
a bankot nem érintette.

Unbeschadet. W ir sind den 
Vergleich eingegangen un
beschadet Ihrer Eechte, 
az eggjességet megkötöttük 
az Ón jogainak sérelme 
nélkül.

Unbeschädigt, sértetlen., meg 
nem sérült ( áru)  ; die 
Waare ist unbeschädigt 
angekommén, az áru sér
tetlen állapotban érkezett 
meg  ̂az áru sérületlen érke
zett meg.

Unbeschäftigt, foglalatosság 
nélkül.

Unbeschränkt, korlátlan; 
korlátlanul; unbeschränkt 
haftbar, korlátlanul fele
lős.

Unbeschrieben, íratlan; un
beschriebenes Blatt, be 
nem írott lap, tiszta lap.

Unbesehen, látatlanban; 
eine Waare unbesehen 
kaufen, árut látatlanban 
vásárolni.

Unbesorgt, 1) seien Sie un
besorgt, ne aggódjék; 2) 
Sie haben alle meine Auf
träge unbesorgt gelassen, 
összes megrendeléseimet el
intézetlenül hagyta.

U nbestellbar, kézbesithetet- 
len, kézbe nem szolgáltat
ható (pl. levél).

Unbestimmt, határozatlan, 
bizonytalan; bizonytala
nul ; Lieferzeit unbe
stimmt, szállítási idő bi
zonytalan; den Tag der 
Abreise unbestimmt las
sen, az elutazás idejét meg 
nem állapítani; unbe
stimmte Antwort, határo
zatlan válasz.

Unbetheiligt sein, részesnek 
nem lenni; ich bin bei die
sem Unternehmen unbe
theiligt, nem vagyok részes 
ebben a vállalatban.

Unbeträchtlich, jelentékte
len, csekély.

Unbeweglich, ingatlan; un
bewegliches Gut, ingatlan 
vagyon, ingatlan jószág, 
fekvő jószág.

Unbewerthet , értékkitétel 
nélkül.

Unbezahlt, fizetetten; fizetet- 
lenül; der Wechsel ist 
unbezahlt geblieben, a 
váltó fizetetten maradt, a, 
váltót ki nem fizették; P r i
ma un,bezahlt, első, ha az 
nincs fizetve.

Unbillig, méltánytalan; mél
tánytalanul ; unbillige 
Forderungen an Jeman
den machen, méltányta- 
lanséigot követelni valaki
től.

Unbrauchbar, használhatlan, 
hasznavehetetlen , selejtes, 
elavult; unbrauchbar wer
den . hasznavehetetlenné 
lenni.

Unbrauchbarkeit, n. hasz
na vehetetlenség.

Uncie, n. nehezék.
Unciái, (nyomd.) nagy kez

dőbetű.
Undatirt, nem keltezett; ein 

undatirter Brief, levél ke
let nélkül.

Unecht, nem valód i: unech
te Farbe, nem valódi szín; 
nem tartós szín.

Uneigentlicher Handel, h. 
nem tulajdonképeni keres
kedés.

Uneinbringlich, behajthatat- 
lan, behajthatlan; unein
bringliche Forderung, be
hajthatatlan követelés.

Uneinbringlichkeit, n. be
hajthatatlanság.

Uneingebunden, (kk.) kötet
len (könyv).

Uneins. Sie sind uneins, 
nem egyeznek meg ; uneins 
werden, meghasonlani.

Uneinlöslich, beválthatat
lan. [mező.

Uneinträglich, nem jövedel-
Unempfangbarkeit der Waa

re, n. az áru át nem vehe- 
tősége.

Unentbehrlich, nélkülözhet- 
len ; das ist mir unent
behrlich, e nélkül el nem 
lehetek, ezt nem nélkülöz
hetem.

Unentgeltlich, ingyen, in
gyenben.
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Unentrathsam, nélkülözhet- 
len ; mellőzhetlenül.

Unentschlossen, elhatáro- 
zatlan; ich bin unent
schlossen, nem tudom ma
gam elhatározni.

Unerheblich, jelentéktelen, 
csekély; unerheblicher 
Schaden, csekély kár; un
erhebliche Gründe, gyön
ge okok.

Unerhoben, fel nem vett (pL  
osztalék ).

Unerlässlich, múlhatatlan,, 
mellőzhetlen; múlhatatla
nul, mellőzhetlenül.

Unerlaubt, tilos, tiltott; un
erlaubter Gewinn, tiltott 
nyereség.

Unerledigt, elintézetlen, el 
nem intézett, függőben le
vő; unerledigt bleiben, el
intézetlenül maradni; un
erledigt lassen, függőben 
hagyni.

Uner öffnet, felbontatlan; fel- 
bontatlanul ; uneröffneter 
Brief, felbontatlan levél, 
feltöí'etlen levél; eine K i
ste uneröfínet lassen, lá
dát felbontatlanul hagyni.

Unerwähnt, nem említett; 
említetlenül; ich kann e& 
nicht unerwähnt lassen,. 
nem hagyhatom szó nélkül.

Unerwartet, váratlan; vá
ratlanul ; unerwartet sei
ner Antwort, feleletét be 
sem várva; die Sache 
kommt mir unerwartet, 
váratlan előttem a dolog, 
a dolog engem meglepett.

UnfaQonirte Stofíe, nem min
tázott kelmék, sima kel
mék.

Unfahrbar, járhatatlan.
Unfall, h. baleset.
Unfallentschädigung, n. kár

pótlás balesetért.
Unfallsversicherung, n. bal

esetbiztosítás.
Unförmlicher Wechsel, h. 

saját váltó.
Unfrankirt , bérmentetlen, 

bérmentesítetlen; bérmen- 
tetlenül.

Unfruchtbar, szaporátlan„ 
gyümölcstelen.



U nfnndirt Ungezählt Unnöthig

Unfundirt, nem állósitott; 
unfundirte Schuld, lebegő 
adósság  ̂ függő adósság; 
nem állósitott (állam)adós
ság ; unfundirtes Einkom
men, (adó) nem állósitott 
jövedelem, nem biztosított 
ingó jövedelem.

Ungarische allgemeine Cre
ditbank, n. magyar álta
lános hitelbank.

Ungarisches Leder, k. irha.
Ungarische Praktik, n. ma- 

gyar gyakorlat.
Ungarwein, h. magyarbor.
Ungebleicht, fehérüetlen, 

hallatlan (vászon).
Ungebrannt, égetetlen ; un

gebrannter Ziegel, vályog.
Ungedeckt, fedezetlen; fede

zetlenül; ungedeckt accep- 
tiren, fedezetlenül elfogad
ni ; die Tratte ist unge
deckt, az intézvénynek 
nincs fedezete; ungedeckte 
Vl '̂éihirxiig, fedezetlen érték; 
wir sind noch ungedeckt, 
7nég nincs fedezetünk

Ungeld, k. (ha j.) apró kiadás.
Ungelegen, alkalmatlan ; zu 

einer ungelegenen Zeit, 
alkalmatlan időben, i'ossz- 
kor.

Ungemünzt, ungepragt, ve
retlen; ungemünztes Geld, 
pénzzé nem vert arany.

Ungenügend, elégtelen, ki 
nem elégítő.

Ungerechnet, nem számítva; 
Kosten und Zeitverlust 
ungerechnet, a költséget 
és időveszteséget nem szá
mítva.

Ungereutert, rostá,latlan ( ga
bona) .

Ungern, nem örömest; ich 
lehne Ihr Erbieten ungern 
ab, nem Örömest utasítom 
vissza ajánlatát; gern oder 
ungern, akár tetszik, akár 
nem ; ungern sehen, nem 
szívesen látni.

Ungeschriebenes Kecht, k. 
szokásjog.

Ungestempelt, bélyegtelen.
Ungetheilt, felosztatlan; zu 

ungetheilter Hand haf
ten, egyetemleg kezeskedni.

Ungezählt, számolatlan; meg 
nem számolva; ungezählte 
Scheidemünze, meg nem 
számolt apró pénz; unge
zählt kaufen, meg nem szá
molva vásárolni.

Ungiltig, érvénytelen; ér- 
vénytelenül; ungiltige For
derung, érvémjtelen köve
telés ; für ungiltig erklä
ren od. machen, érvényte
lennek nyilvánítani, sem
misnek nyilvánítani, ér
vényteleníteni.

Ungiltigkeit, n. érvénytelen
ség.

Ungiltigkeitserklärung, n. 
érvénytelen né nyilván ítás.

Ungirírt, (v .) hátirat nélkül; 
er hat den Wechsel ungi- 
rirt weitergegeben, a vál
tót hátirat nélkül adta to
vább.

Ungleich, felemás; zwei un
gleiche Schuhe, két fele
más czipő; die Stücke sind 
von ungleicher Qualität, 
a darabok nem egyformák, 
a darabok nem egyefilö 
minőségűek; ungleich bes
ser, hasonlíthatlanul jobb.

Ungleichartig, különnemü.
Ungleichförmig, nem egy

forma.
Unglück, k. szerencsétlenség, 

balszerencse; er hat Un
glück über Unglück, egy
mást éri a szerencsétlensé
ge ; er hatte das Unglück 
türkische Loose zu kau
fen, szerencsétlenül jái't, 
hogy török sorsjegyeket vá
sárolt ; das Unglück ver
folgt ihn, rá já r  a rúd, ü l
dözi a balsors.

Unglücks fali, h. baleset.
Ungünstig, kedvezőtlen, nein 

kedvező, mostoha; die Zeit
umstände sind zu ungün
stig, az idők nagyon mosto
hák.

Ungut. Nehmen Sie es nicht 
für ungut, ne vegye rossz 
néven.

Unhaltbar, tarthatatlan; das 
ist unhaltbar, az meg nem 
állhat. \dány).

Unicat, k. (v . ) egyetlen (pél-
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Unification, n. egységesítés.
Unificirte Schuld, egysége

sített ( állam ) adósság.
Uniform, n. egyenruha.
Uniformirungsvorschrift, r/. 

egyenruházati rendsza- 
bály.

Uniform ität, n. egyforma
ság.

Unisono, egijhangulag.
Universalconcours, h. álta

lános csőd.
Universalerbe, h. általános 

örökös.
Unkaufmännisch. Ein un- 

kaufmännischer Aus
druck , kereskedelemben 
nem szokásos kifejezés; un
kaufmännisches Verfah
ren, kereskedőhöz nem illő  
eljárás.

Unkosten, költség; Unko
sten machen, költekezni; 
in Unkosten setzen, költ
ségbe vern i; sich unnÖ- 
ttíige Unkosten machen, 
hiábavaló költségeket ten
ni ; die Unkosten tragen, 
a költség terhét viselni.

Unkostenparticulare, k. költ
ségszámla.

Unkulant, akadékos.
Unkündbar, fe l nem mond

ható.
Unkündbarkeit, n. fe l nem 

mondhatóság; die Unkünd
barkeit dieser Papiere 
macht sie zur Kapitalan
lage vorzüglich geeignet, 
e papírok fe l nem mondha- 
tósága igen alkalmassá te
szi azokat tőkebefekteté
sekre.

Unkundig, tudatlan, járat
la n ; des Schreibens un
kundig, Írástudatlan, irn i 
nem tudó.

Unmassgeblich, igénytelen; 
nach meiner unmassgeb
lichen Meinung, szerény 
véleményem szerint.

Unmittelbar, közvetlen; köz
vetlenül.

Unmündig, kiskorti.
Unnöthig, szükségtelen, fe

lesleg ; es ist unnöthig, 
nem szükséges; um Ihnen 
unnöthige Kosten zu er-



Unnützes Untanglich Unterhandlung

sparen, hogy a felesleges 
költségektől megmentsük.

Unnützes Zeng, k. dihdáh- 
ság.

Unordnung, n. rendetlenség.
Unpassend, illetlen ; unpas

sende Zeit, alkalmatlan 
idő.

ünplombirt, (vám) ólomzár
ral el nem látott^ ólmozat
lan ; ólmozatlanul.

U npr odncti V, te rméketlen, 
hasznot nem hajtó.

Unpünktlich, 'pontatlan.
Unpünktlichkeit, n. pontat

lanság.
'Unrecht, k. igazságtalanság, 

jogtalanság; Sié thun mir 
Unrecht, igazságtalanul 
bánt engem; Sie haben 
Unrecht, nincs igaza.

Unredlichkeit (in der Ge
schäftsführung), n. rossz
hiszeműség ( az üzletveze
tésben ).

Unregelmässigkeit, n. ren
detlenség , szabálytalanság, 
( könyvvezetésnél).

Unrichtig, helytelen, hibás, 
rendetlen; die Eechnung 
scheint uns unrichtig zu 
sein, a számla nekünk hi-

'■ básnak látszik; die Post 
geht unrichtig, a posta 
rendetlenül já r.

Unschätzbar, megbecsülhet- 
len.

Unschlitt, k. faggyú.
Unschlittkerze, 7 1. faggyu- 

gyertya.
Unsicher, bizonytalan; nem 

biztos, ingatag; unsichere 
Forderung, bizonytalan 
követelés; die unsichere 
Lage eines Handelshau
ses, valamely kereskedőház 
nem biztos (kétes) hely
zete.

Unsicherheit, n. bizonytalan
ság ; eine Forderung we
gen ihrer Unsicherheit 
abschreiben, követelést bi
zonytalansága miatt leírni.

Unsolid, megbizhatlan.
ünsortirbar, nem fajtázható.
11 nsortirt, nem fajtázott ( p l . 

gyapjú).
Unstatthaft, meg nem enged

hető, helytelen; helytele
nül.

Untauglich , alkalmatlan, 
hasznavehetetlen; die Waa- 
re ist für mich unbedingt 
untauglich, az árut egyáta- 
láin nem használhatom.

Unten, alant; lent, uZií7;wie 
unten angegeben, mint 
alant jelezve van; siehe 
unten, lásd alább.

Untenbenannt,untenbefind
lich, untenstehend, unten
verzeichnet, alábbi, alíibb- 
jegyzett.

Unter, alatt; ich kann es 
nicht unter 50 Gulden ge
ben, 50 forinton alól nem 
adhatom; die Qualität die
ser Sendung steht weit un
ter der der letzten, e kül
demény minősége sokkal 
alábhvaló, mint az utób
biaké; unter der Hand 
verkaufen, kéz alatt elad
n i ; unter Haftung, jótál
lás mellett; das ist unter 
Brüdern 10 Gulden werth, 
ez testvérek között is meg
ér tiz forin tot; unter uns 
gesagt, köztünk maradjon; 
unter pari, unter alpari, 
parin alid, névéi^téken alul.

Unterabtheilung, n. ( vám
tarifa) alosztály.

Unteragent, h. alügynök.
Unterbilanz, n. veszteség ; 

mit einer Unterbilanz ar
beiten, veszteséggel dol
gozni.

Unterbleiben , elmaradni, 
abban maradni ; Ihre Be
stehungen sind seit eini
ger Zeit unterblieben, 
megrendelései egy idő óta 
elmaradtak.

Unterbrechen, félbeszakíta
ni ; der Verkehr ist in 
Folge der Ueberschwem- 
mung unterbrochen, a 

forgalom az árvíz miatt 
megakadt.

Unterbrechung, n. félbesza
kadás ; félbeszakítás ; fenn
akadás ; ohne Unterbre
chung, kitás nélkül,
egyfolytában.

Unterbreiten, előterjeszteni.
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Unterbringen , elhelyezni, 
helyet szerezni, alkalmaz
ni, beszerezni ( valakit va
lahová) ; Gelder vortheil- 
haft unterbringen, pénzt 
előnyösen elhelyezni; einen 
jungen Mann in einem 
Comptoire unterbringen, 
fa ta l embert Íródéiban al
kalmazni.

Unterfertigen, a lá írn i; als 
Zeuge unterfertigen, tanú
ként, tanullak aláírni.

Untergang, h. elveszés; (ha j.) 
elsülyedés.

Untergehen, elveszni.
Untergeordnet, alárendelt, 

alantas ; untergeordneter 
Beamter, alárendelt hiva
talnok ; untergeordnete 
Behörde, alantas hatóság ; 
Gründe von untergeord
netem Werthe, csekély ér
tékű okok.

Untergewicht, k. súlyhiány; 
die Waare ist mit einem 
Untergewicht von 20 kg. 
geliefert worden, az áru 
20 kg. hiánynyal szolgcd- 
tatott be.

Unterhalten , fenntartani^ 
fo ly ta tn i; eine Correspon- 
denz unterhalten, levele
zést folytatni.

Unterhaltung, n. fenntartás; 
die Unterhaltung der 
Balm, a pálya fenntartása.

Unterhaltsgeld, k. tartás- 
pénz.

Unterhaltsinittel, k. önf&nn- 
tartéisi eszköz.

Unterhandeln , alkudni, 
egyezkedni.

Unterhändler, h. alkusz, köz
benjáró ; Unterhändler 
werden verbeten, közvetí
tőknek nincs helyök ( hirde
tésekben szokásos kifeje
zés).

Unterhändlergebühr, n. köz
vetítő díj.

Unterhandlung, n. közben
járás , tárgyalás , alkudo
zás ; wir stehen in Unter
handlung , alkuban va
gyunk; in Unterhandlung 
treten, sich in Unterhand
lungen einlassen, alkudó-



U nterkän fer Unterneliiiieii Unterstiitzmigsverein

zásha bocsátkozni^ alkudoz
n i ; die Unterhandlungen 
abbrechen, az alkudozást 
megszüntetni, az alkudozást 
telbeszakitani.

Unterkäufer, h. alvevö, md- 
sodvevö.

Unterkommen finden, elhe
lyezést nyerni, szolgálatot 
kapni.

Unterkreuzung, n. kereszt
vonás (  né valáir ásnál).

Unterkunft, n. ;1) alkalma
zás, elhelyezés; 2) Jeman
dem Unterkunft geben, 
szálkíst adni valakinek.

Unterladung, n. (ha j.) alte- 
lier, sülyeszték.

Unterlage, n. sorvezető.
Unterlassen, abbanhagyni, 

elmulasztani; 8ie haben 
unterlassen den Wechsel 
beizufügen, elmulasztotta 
a váltó melléklését; seien 
Sie überzeugt, dass nichts 
unterlassen werden wird, 
legyen meggyőződve, hogy 
semmit sem mulasztunk el.

Unterlassung, n. mulasztás.
Unterlaufen, becsúszni; das 

mag so mit unterlaufen, 
elmehet a többivel.

U nterlaufener Rechnungs
fehler, h. becsúszott számí
tási hiba.

Unterlänge, n. főzőlúg.
Unterliegen, alávetve lenni; 

die Manufacturwaaren un
terliegen schweren Abga
ben, a kézmüáruk nagy 
adók alá esnek; dem Zolle 
unterliegen, vám alá esni ; 
es unterliegt keinem Zwei
fel, nem szenved kétséget.

Unterliegend, aláeső; der 
Stempelfiicht unterlie
gend, bélyegköteles.

Untermass, k. mértékhiány; 
es ergiebt sich ein Unter
mass von 30 Liter, 30 liter 
hiány mutatkozik ; Vergü
tung für Untermass, elmé- 
rési kárpótlás (rőfösáruk- 
nál).

Unternehmen, k. vállalat; 
faules Unternehmen, kétes 
vállalat, kétes vállalkozás, 
rossz vállalat.

Unternehmen, vállalkozni, 
vállalni, elválla ln i; etwas 
in Baumwolle unterneh
men, gyapotban vállalkoz
ni ; ein unternehmender 
Geschäftsmann, ( bátran) 
vállalkozó kereskedő.

Unternehmer, h. vállalkozó.
Unternehmergewinn, h. vál- 

I lalkozói nyereség, vállal-
I ke zó nyeresége.
I Unternehmung, n. vcillalko- 
i zás, vá lla lat; in diesem
; Falié können wir auf die

Unternehmung eingehen, 
i ebben az esetben bebocsát-
! kozhatunk a vállalatba,

ebben az esetben vállalkoz
hatunk.

Unternehmungscredit, h. 
vállalati hitel.

Unternehmungsgeist, h. vál
lalkozó szellem.

Unterpächter, h. albérlő.
Unterpfand, k. zálog; wir 

verlangen ein Unterpfand, 
biztosítékot követelünk.

Unterpfändlich, zálogban; 
etwas unterpfändlich be
sitzen, zálogban bírni; un- 
terpfändliche Hinterle
gung, letét zálogba.

Unterrichten, (a. m. benach
richtigen) értesíteni, tudó
sítani; ich habe die Ehre, 
Sie hiermit zu unterrich
ten, van szerencsém ezen
nel tudósítani, hogy . . . ;  
wohl unterrichtet sein 
von etwas, jó l értesülve 
lemii valamiről.

Unterrock, h. alsó szoknya.
Unters itz, h. kéirmentő (kül. 

hordócsap alá tett edény).
Unterschätzen, csekélyleni, 

csekélybe venni; diese 
Nachricht ist nicht zu 
unterschätzen, ezt a hírt 
nem lehet csekélyleni.

Unterscheidungszoll, h. rak
tári különböztető vám ( ten
gerentúlról behozott árura, 
surtaxe de entrepot).

Unterschied, h. különbség, 
különbözet; der Commis- 
sionär erbietet sich zur 
Deckung des Unterschie
des, a bizományos a kü-
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lönbözet fedezésére késznek 
ajánlkozik.

Unterschlagen, sikkasztani. 
Unterschlagen, k. Unter

schlagung, n. sikkasztás; 
die Unterschlagung ver
decken, a sikkasztást elsi
mítani.

Unter^ehleif, h. 1) csempé
szet; dieser W ein ist durch 
Unterschleif eingeführt 
worden, ezt a bort csem
pészve hozták be; 2) sik- 

I kasztás.
Unterschreiben , a lá irn i;

• (b r.) jegyezni.
, Unterschrift, n. aláírás; sei- 
' ne Unterschrift unter et

was setzen, nevét valami- 
! nek a lá irn i; zur gesell-
j schaftlichen Unterschrift
I berechtigt sein, társasági

czégjegyzésére jogosítva 
lenn i; die Bank fordert 

I drei gute Unterschriften,
! a bank három jóh itelü alá-

irást követel.
, Unterseeisch, tengeralatti.
I Unterstand, h. elhelyezés; 

Einem Unterstand geben, 
1) alkalmazni valakit; 2) 

j szálUíst adni valakinek.
j Unterstandsgeher, h. szállás- 
I adó.
i Unterstehen, alá ja  tartozni,
! alárendelve lenn i; einer
! Gerichtsbarkeit unterste

hen, valamely hatóság alá 
tartozni; es untersteht 
keinem Zweifel, nincs két
ség benne, kérdésbe sem jö 
het.

Unterstrichen , aláhúzott; 
beachten Sie die unter
strichenen Worte unseres 
Briefes, figyelje meg v. ve
gye különös ßgyelembe le
velünk aláhúzott szavait. 

Unterstützen , támogatni, 
gyámolítani.

Unterstützung, n. támoga
tás, segélyezés.

Unterstützungsbeitrag, h. se
gélypénz.

Untersttitzungsfond, h. se
gélyalap, segélyező alap. 

Unterstützungsverein, h. se
gélyegylet.



U nt er suchen Unterzeichner U nverkäuflich

Untersuchen, vizsgálni^ nyo
mozni ; durch Sachver
ständige untersuchen las
sen, szakértők által meg
vizsgáltatni.

Untersuchung, n. vizsgálat, 
kutatás ; motozás : Unter
suchung durch Sachver
ständige, szakértői vizsgá
lat ; gerichtliche Untersu
chung , hirói vizsgálat; 
zollämtliche Untersu
chung, vámhivatali moto
zás.

Untersuchungscommission, 
n. vizsgáló bizottság. i

Untersuchungsgefängniss,/i. ! 
Untersuchungshaft , n. ' 
vizsgálati fogság.

Untersuchungskosten, vizs 
gálati költség.

Untersuchungsrecht, k.
( haj.) kutatási jog.

Untersuchungsrichter, h. 
vizsgáló biró. •

Untertasse, n. ßndzsa alja.
Unterversicherung, n. ( bizt.} 

biztosítás nem teljes értékre.
Unterwegs, útközben: ‘útban; 

Waaren unterwegs, íithan 
levő á ru ; es wäre rath- 
sam, unsern Geschäfts
freund unterwegs zu besu
chen, tanácsos volna ügy- : 
felünket útba ejteni; ich | 
denke, dass die Documen- ! 
te unterwegs sind, azt hi
szem, hogy az okiratok út
ban vannak.

Unterwegsstation, ji. (vu.) 
közbeeső állomás.

Unterwerfen, alávetni; eine 
Waare einer eingehenden j  
Prüfung unterwerfen, árut 
beható vizsgálat alá. vetni ; 
dieser Artikel ist einem 
Abschlag unterworfen, ez \ 
az áru ha mar csökken; \ 
wir müssen uns diesem j 
Verluste unterwerfen, ' 
kénytelenek vagyunk ezt a \ 
veszteséget eltűrni ; dieser 
Artikel ist der Mode un
terworfen, ez a czikk a di- ] 
vattái függ. i

Unterzeichnen, aláiim i; je - ' 
gyez7ii; unser Herr L . j 
wird für j etzt allein unter

zeichnen, L . urunk ezentúl 
egyedül fog jegyezni; mit 
dieser Versicherung un
terzeichnen wir uns erge
benst, ez igérettétel mellett 
maradunk tisztelettel.

Unterzeichner, h. aláiró.
Unterzeichnung, n, aláirás. 

alájegyzés ; (b r .) jegyzés ; 
die Unterzeichnung zu 
dem neuen Eisenbahnan- 
lehen w ir i den 1. April 
eröffnet, az uj vasúti köl
csön jegyzése april elsején 
kezdődik.

Unterzeugbier, k. lassú for
rású ser.

Unterziehen (sich), magéit 
alíivetni; wir unterziehen 
uns gerne dieser Mühe, 
készséggel vállalkozunk er
re a fciradságra ; sich ei
ner Prüfung unterziehen, 
vizsgálat alá vetni magéit.

Unterziehhosen, n. lábbra- 
való, gatya.

Unthatig, heverő, henye; die 
Börse war unthätig, a bör
ze (tőzsde) nem működött.

Untheilbar , oszthatatlan, 
oszthatlan; untheilbare
Leistung, felnem osztható 
szolgáltatás, oszthatlan 
szolgáltatás.

Untheilbarkeit, n. oszthatat
lanság ; Untheilbarkeit 
der Actien, a részvények 
oszthata tlansága.

Untliunlich, lehetetlen; un
ter den gewöhnlichen Be
dingungen ist es unthun- 
lich, a rendes körülmények 
közt nem kivihető.

Unüberlegt, meggondolat
lan; meggondolás nélkül.

Unübersehbar, beláthatlan; 
dieses Ereigniss wird un
übersehbare Folgen ha
ben, ennek az eseménynek 
beláthatatlan következmé
nyei lesznek.

Unübertragbar, át nem ru
házható ; dieses Werth
papier ist unübertragbar, 
ez az értékpapír át nem ru
házható.

Unumwunden , himezetlen, 
himezés nélkül; dies iát
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meine unumwundene Er
klärung, ez himezés nélküli 
nyilatkozatom.

Ununterbrochen, szakadat
lan ; szakadatlanul; foly
vást ; die Nachfrage nach 
Baumwolle dauert unun
terbrochen fort, a gyapo
tot folyvást keresik.

Unveränderlichkeit, n. vál
tozatlanság ; Un Veränder
lichkeit der Preise, az árak 
állandósága, az ár szilárd
sága.

Unverändert , változatlan; 
változatlanul; Preise un
verändert, (fe lira t) sza
bott á r ; unsere Preise 
bleiben unverändert, ára
ink nem változnak ; die 
Preise unverändert las
sen, az árakat nem vál
toztatni.

Unverantwortlich, menthe
tetlen, 7iem igazolható.

Unverarbeitet, fe l nem dol
gozott ; unverarbeitetes 
Eisen, fe l nem dolgozott 
vas; in unverarbeitetem 
Zustande, feldolgozatkm 
állapotban, fe l nem dol
gozva.

Unveräusserlich, elidegenit- 
hetlen.

Unverbindlich, nem kötelező; 
diese Erklärung ist für 
mich unverbindlich, ez a 
nyilatkozat engem nem kö
telez , ez a nyilatkozat 
reéim nézve nem kötelező.

Unverbi'auchbar, elhasznál- 
hatlaíi.

Unverbraucht, el nem fo 
gyasztott. [ (  áru ).

Unverdorben, nem romlott
Unverfälscht, hamisítatlan, 

meg nem hamisitott (á rú ); 
unverfälschter Wein, tisz
ta bor.

Unverjährbar, elévülhetlen.
Unverjährt, el nem évült. .
Unverkäuflich, el nem adha

tó ; nem eladó; dieser Ar
tikel ist fast unverkäuf
lich , ezt a czikket majd
nem lehetetlen eladni; die
ses Haus ist unverkäuf
lich, ez a ház nem eladó.



XJnverkäuflichkeit Unvollständig Urspm ngscertificat

ünverkäuflichkeit,ri.Icli bin 
von der XJnverkäuflich
keit der Sendung über
zeugt, meg vagyok győződ
vê  hogy ez a küldemény el 
nem adható.

Unverkauft, H nem adott; 
schicken Sie uns diesel
ben, wenn noch unver
kauft, küldje el, ha még 
nincsenek eladva; unver
kauft gebliebene Vor- j 
räthe, visszamaradott kész- \ 
letek, el nem adott kész- } 
letek.

Unverkürzt. Die Obligatio- | 
neu werden unverkürzt I 
ausgezahlt, a kötelezvények | 
levonás nélkül fizettetnek \

Unverlangt, kéretlenül; sen
den Sie mir nicht Unver
langtes, ne küldjön semmit 
megrendelés nélkül.

Unverlegbar, el nem halaszt
ható ; die unverlegbare 
Frist, el nem halasztható 
határidő.

Unveröffentlicht, közzé nem 
tett.

Unverpackt, burkolatlan, 
csórnagolatlan ; csomago- 
latlanul.

Unverrichtet, elintézetlen; 
elintézetlenül; er muSvSte 
unverrichteter Sache wie
der abreisen, semmit sem 
végezve el kellett utaznia.

Unverschuldeter Unfall, h. 
vétleji baleset.

Unversehrt, sértetlen, ép; sér
tetlenül, jó állapotban.

Unversichert, biztosítatlan; 
die Ladung war unversi
chert, a fuvar v. a rako
mány nem volt biztosítva.

XTnversteuert, meg nem adóz
tatott.

Unversucht. Nichts unver
sucht lassen, mindent meg- 
kisérleni, mindent megpró
bálni.

Unverzinsbar, Unverzins
lich, nein kamatozó; ka
matozó,tlanul, nem kama
tozva; unverzinsbares Ka
pital, nem kamatozó töke.

Unverzollt, vámolatlan, meg

nem vámolt; vámolatla- 
n u l; der Preis versteht 
sich unverzo llt, ár vám 
nélkül értendő; unverzollt 
lassen, vámolatlan hagyni.

Unvollständig, nem teljes, 
hiányos ; hiányosan ; die 
Haudelsbücher liefern bei 
Streitigkeiten über Han
delssachen unter Kauf
leuten in der Kegel nur 
einen unvollständigen Be
weis, welcher durch den 
Eid oder durch andere 
Beweismittel ergänzt wer
den kann, a kereskedel
mi könyvek kereskedelmi 
ügyletekből eredő perek
ben rendesen nem teljes, 
eskü vagy más bizonyító 
eszköz által kiegészíthető 
bizonyítékot képeznek.

Unvollständigkeit, n. hiá
nyosság.

Unvorhergesehen, előre nem 
látott; Fonds für unvor
hergesehene Ausgaben, 
elői'e nem látott kiadásokra 
szolgáló alap.

Unwandelbar, nem változó; 
unwandelbarer Zinsfuss, 
állandó kamatláb.

Unwesentlich, lényegtelen; 
unwesentliche Erforder
nisse eines Wechsel, a 
váltó lényegtelen kellékei.

Unwiderruflich, megmásít- 
hatlan, visszavonhatlan; 
másíthatlanul. visszavon
hatatlanul.

Unzahlbar, fizethetlen.
Unze, 71. obon (gyógyszeré- 

szetben).
Unzeit, n. alkalmatlan idő; 

Sie haben diese Waaren 
zur Unzeit geschickt, azo
kat az árukat rosszkor 
küldte.

Unzulänglich, elégtelen, ki 
nem elégítő; die Versi
cherer halten die mir zu- 
geschickten Papiere für 
unzulänglich, a biztosítók 
a nekem küldött papírokat 
kielégítőknek nem talál
ják.

Unzulänglichkeit, n. elégte
lenség ̂
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Unzulässig, meg nem enged
hető.

Unzuträglichkeit, n. helyte
lenség; összeférhetlenség.

Unzuverlässig, megbízhat- 
la n ; nem biztos, pontatlan.

Unzuverlässigkeit, n. pontat
lanság, megbízhatlanság.

Ur, erdélyi akó =  11'569 l i 
ter — 8 pint.

Urbarial-Ablösungsobligati- 
on, n. úrbéri váltsági köt
vény.

Urbárium, k. urbér.
Uren, bormérték Botzenben 

=  56'6 l.
Urgenz, n. sürgetés, meg sür

getés.
Urgiren, sürgetni, megsür

getni, szorgalmazni.
Urheberrecht, k. (kk.) szer

zői jog.
Urkunci dessen, minek hite

léül.
Urkunde, n. oklevél, okirat, 

notarielle Urkunde, köz
jegyzői okirat; zur Urkun
de dessen, melynek hite
léül.

Urkundenbeweis, h. okirati 
bizoníjíték.

Urkundlich, okirattal; hite- 
leseii; urkundlich dessen 
habe ich Gegenwärtiges 
unterschrieben und besie
gelt, a melynek hiteléül je 
len iratot aláirtani és meg
pecsételtem.

Urlaub, h. Urlaubszeit, n.
szabadság , szabadságidő; 
Urlaub ertheilen, szabad- 
ságohii.

Urmass, k. ősmérték, minta- 
mérték.

Urne, ?/,. urna, hamvveder.
Urproducent, h. őstermelő.
Urproduct, k. östermék.
Urproduction, n. őstermelés.
Ursprung, h. eredet, szárma

zás ; alle Artikel sind 
französischen Ursprungs, 
ininden czikk francziaor- 
szági.

Urspmngscertificat, U r
sprungs zeugniss, k. szár
mazási bizonyítvány ( me
lyet a vámnéd az árukhoz 
mellékelnek).



Ursprungsland V. J. Veh ikel

Ursprungsland , k, ür- 
sprungsort, h. származási 
ludy ( az az ország, a hon
nan az ánik erednek).

Urtlieil, k. ítélet; ein UrtlieiJ 
fällen od. sprechen, íté
letet hozni, Íté ln i; nach 
dem Urtheiie der Sachver
ständigen, szakértők íté
lete V. véleménye szerint; 
ich habe darüber kein 
Urtheil, nincs határozott 
véleményem e dologban; 
erstrichterliches Urtheil, 
első hiróscigi Ítélet; schieds- 
riehterlicíies Urtheil, vá
lasztott bírósági ítélet.

Usage, n. kereskedelmi szo
kás.

Usance, n. szokvány, szokcis.
Usance - Weizen, h. (b r.) 

szokványbuza.
Usancemässige Zinsen, szo

kás szerinti kamatok, szoká
sos kamatok.

Usanz, l. Usance,
Usanz Tara, n. szokásbeli, 

szokásos gőngysúly.
XJsbeck,gabonamértékEgyip- 

tomban =  ardeb 45 l.
Uso, h. szokás; a uso, szo

kás szerint; a zwei Usi 
zahlen Sie, kettős szokásra 
fizessen.

Usowechsel, h. váltó szokás
ra ( magyar tör vény szerint 
nincs).

Usucapiren, elbirtokolni.
Usuell, megszokott, szokásos.
Usurpation, n. bitorlás.
Usurpator, h. bitorló.
Utensilien , eszközök , szer

számok; bútorok.
Utensilien-Conto , h. bútor- 

számla; szerelvények szám
lája.

Utilisiren, valamiből hasznot 
vonni, hasznosítani, érté
kesíteni.

Ut retro, mint előbb (kelet- 
jelzésnél ).

üt supra, mint fentebb.

V. == V aluta, érték. 
V. =  vide, lásd.

V. J. =  vorigen Jahres od. 
im vorigen Jahre, múlt 
évi, múlt évben (rövidítve 
m. é.)

Vol =  Yolume, (kk.) kö
tet.

V. P, =  vente publique, ár
verés.

Yu == gesehen, láttam ( elfo- 
gadásúl iratik a lát utáni 
váltóra).

Y. Y. P. =  vertez s’il vous 
piait, ford ítani (la 
pot), fordíts I

Ya banque, va banque (m in
dent egy szerencsejátékra 
koczkáztatni; kártyázás
ban : az egész betét látat
lanban á ll).

Yacant, megürült, üres; die 
Stelle des Corresponden- 
ten ist vacant, a levelező 
állása üresedésben van.

Yacanz, n. megüresedett 
hdy ; üresedés ; es sind 
bei uns gegenwärtig keine 
Yacanzen, jelenleg nedűnk 
nincsenek megüresedett he
lyek V. üresedések.

Yache, n. vache ( kikészített 
tehénhőr).

Yadiengeld, Yadium, k. béi- 
natpériz.

Yalediren, l. Yalidiren.
Yaleur, n. érték ; valeur en 

attente, valeur en recouv- 
• rement, (v .) érték elvárva; 
valeur reyue, érték átvéve; 
valeur usuelle, használati 
érték.

1 Yalidiren, die-
' se Tratte validirt íür dieI Waarensendung, ez a váltó

az áruküldeményt fedezi; 
der Ueberscliuss soll auf 
Kechnung der neuen Sen
dung validiren, a többlet 
az uj küldemény számlá
jára szolgáljon fedezetül; 
wir sind im Stande die 
Yersicherung zu validiren, 
képesek vagyunk a biztosí
tást érvényesítem.

Yalorenversicherung, n. ér- 
tékbiztositás ( különösen
pénzes leveleknél).

Yaluta, n. 1) érték, becs; be
ständige od. feste Yaluta
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in Courszetteln, állandó 
érték az árfolyam jegyzék
ben ; Yaluta in Rechnung, 
érték a számolatban; Ya
luta baar erhalten, értékét 
készpénzben vettem; Bank- 
valuta, bankérték, bank- 
j^fiy, papírpénz; Goldva- 
luta , aranyérték , arany
pénzérték ; Yaluta per 
October, októberi érték, 
októberben fizetendő érték; 
London hat auf Paris die 
feste Ya lu ta, Londonnak 
Fcirizsra álla,ndó értéke 
van; 2) Yaluten, érezpénz; 
(a.m. Wechsel) váltó ; V'a- 
luten auf Lnndon, Lon
donra szóló váltók.

I Yalutaquittung, n. (v .) ér-- 
I téknyugta.
} Yalutaschwankung, w. érték- 
\ ingadozás.
: Yalutenconto, h. (vu .) (ide- 
! gén) pénznemek számlája. 
Yalvation, n. pénzbecslés, 

pénzérték szabás ( idegen 
pénzek értékének törvényes 
megállapítása)

, Yalvationseinsatzgewicht, k.
I értékszabási súlysorozat. 
Yalvationsmässig, becslés-' 

I szerű; valvationsmässiger 
YVerth einer Münze, pénz 

I becslésszern értéke.
I Yalvationstabelle, n. érték- 
( összehasonlító táblázat.
\ Yalvationswerth, h. becslési 
\ érték.
Yalviren, (pénzisme) becsül- 

1 ni, értékét meghatározni.
\ Yum\\e, n. vanilia.
I Yarec, varec (nyers növény- 
I szóda).
I Yariationsrecht, k. (v . ) (a 
I váltóbirtokos) választási 
i :)oga.  ̂ ^
Yarietát, n. 1) különfeleseg;

} változatosság ; 2) válfaj.
'■ Yarinas, Yarinatabak, h. va- 
j rína dohány.
Yase, n. váza, díszedény. 

i Yat, (hordó), hollandi ürmér- 
ték == egy hektoliter.

I Vegetabilien, növények. 
Yegetiren, tengődni.
Yehikel, k. 1) jármű ; 2) se- 

\ gédszer, segédeszköz.



Veilc lienblan V era ltet V  er antworten

Veilchenblau, ibolyakék, iho- 
lyaszin.

Velinpapier , k. velinpapi- 
ros.

Vélocipéd, k. velociped (ke
rékpár, vasparipa).

Velpel, h. felpel, félhársony.
Ventil, k. szelep, szellentyü, 

szelelö készülék.
Ventilator, h. ventilátor, sze

lelö V. szellőztető készülék 
(levegő tisztítására) ; fv j- 
tató készülék (kovácsok 
számára ).

Ventilhahn, U. szelepcsap.
Ventiliren, szellőztetni; eine 

Frage ventiliren, kérdést 
szellőztetni, kérdést megvi
tatni.

Verabfolgen, kiszolgáltatni; 
er wollte die Waare nicht 
verabfolgen lassen, nein 
akarta az árut kiszol
gáltatni; Sie hätten die 
Waare nicht ohne Bezah
lung deren Betrags verab
folgen sollen, nem kellett 
volna az ánit az összeg le
fizetése előtt kiadnia.

Verabfolgung, n. kiszolgálta
tás, átadás; Sie haben es 
bei der Verabfolgung über
sehen, aẑ  átadásnál kike
rülte az Ón figyelmét.

Verabreden, ' megbeszélni; 
die Unterzeichneten ha
ben verabredet und be
schlossen, az aláirottak 
szóbeli értekezés folytán 
elhatározták ; ich schreibe 
Ihnen, wie verabredet, 
megheszélésimk szerint irok 
Önnek.

Verabredung, n. megállapo
dás, megegyezés; Verab
redung einer Conventio- 
nalstrafe, kötbér kikötése.

Verabsäumen, elmulasztani.
Verabschieden, elbocsátani; 

es wurden die Fabriksar
beiter verabschiedet, a 
gyármun kásoka t elbocsátot
ták.

Veraccordiren, ;l) megalkud
ni, megegyezni; á) bérbe- 
adni.

Verachten, megvetni; dieser 
Gewinn ist nicht zu ver

achten, ez a 7iyereség nem 
megvetendő.

Veraltet, elavult; veraltete 
Forderung, elavult köve
telés.

Verändern, változtatni; die 
Firma verändern, a czé- 
get megváltoztatni; die 
iPreise haben sich wenig 
verändert, az árak keveset 
változtak; die Lage des 
Marktes hat sich wesent
lich verändert, a piacz 
helyzete lényegesen meg
változott.

Veränderung, n. változás ; 
die Preise haben eine 
merkliche Veränderung 
erlitten od. sehr merkliche 
Veränderungen sind in 
den Preisen eingetreten, 
a,z árak nagyon észrevehe- 
tőleg változtak; unsere 
Pärma leidet keine Ver
änderung, czégünk nem 
változik; eine Verände
rung vornehmen, megvál
toztatni ; man muss hof
fen,dass bald eine vortheil- 
hafte Veränderung ein- 
tritt, reménylenünk kell, 
hogy csakhamar előnyös 
fordulat éill be.

Veranlagen, kivetni (adót).
Veranlassen, 1) alkalmat ad

ni, in d ítan i; die Ausdeh
nung meinerGeschäfte hat 
mich veranlasst ein Zweig
geschäft zu gründen, üzle
tem nagyobbodása indított 
arra, hogy fiók üzletet nyis
sak ; die starken Zufuh
ren haben einen Rück- j 
gang der Preise veran- Í 
ia^st, a nagy mérvű érkéz- \ 
menyek az árak csökkené
sét idézték elő; ich finde 
mich nicht veranlasst, 
eine Erkläiung darüber | 
abzugeben, nein érzem ma- \ 
gam indíttatva, hogy efe- j 
löl nyilatkozzam; die letz- ; 
te Nachricht hat einige 
Bewegung in den Cour- j 
sen veranlasst, a legutolsó \ 
hir az árfolyamokhan némi \ 
ingadozást okozott v. idé- j 
zeit e lő ; %) intézkedni, gon- |
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dos/mdwi; veranlassen Sie
. das Zusammentreten der 

dortigen Gläubiger, eszkö
zölje, hogy az ottani hite
lezők összejöjjenek; das 
Erforderliche veranlas
sen, a szükségesről gondos
kodni ; a szükséges intézke
déseket megtenni.

Veranlassung, n. 1) alkalmi 
ok, alkalom; ich benutze 
diese Veranlassung, um..., 
felhasználom az alkalmat, 
hogy .. . ;  ich werde dar
aus Veranlassung neh
men seinen Credit zu be
schränken, ez nekem alkal- 
mulfog szolgálni, hogy hi
telét megszorítsam; ich 
schreib e Ihn en auf V  er an - 
lassung des Herrn N., N. 
úr felhivcisára irok Önnek; 
ich hoffe, dass dieses Ver
anlassung zu wichtigeren 
Geschäften geben wird, 
reményiem, hogy ez alkal- 
mul fog szoIgáini fontosabb 
ügyletek kötésére; 2) intéz
kedés, Veranlassung tref
fen, intézkedéseket tenni, 
intézkedni.

Veranschlagen, 1) számítani; 
der W erth der Papiere 
wird nicht über den Nenn
werth veranschlagt, a pa
pírok értéke 7iév értéken fe 
lül 7iem számíttatik; 2) elő
irányozni; der Bau der 
Bahn ist auf 2 Millionen 
veranschlagt, a vasút épí
tése 2 millióra van előirá
nyozva.

Veranschlagung, ??. fölvetés, 
költségvetés, előirányzat.

Veranstalten, intézni, intéz
kedni, intézkedéseket ten
n i;  um die Ablieferung 
veranstalten zu können, 
hogy az elküldésről intéz
kedhessünk.

Veranstaltung, n. intézkedés; 
Veranstaltung trefíen, in 
tézkedni; Veranstaltungen 
treffen, készületeket tenni.

Verantworten, felelni vala
miről ; das kann ich ver
antworten, ezért felelek; 
sich verantworten, magát



V  erant wörtlich. Veränssem iig Verbindiing

igazolni v. kimenteni; Sie 
können es nicht verant
worten, die Waare so ver
schleudert zu haben, nem 
igazolhatja, hogy m iért‘po
csékolta el az árut; die Sa
che ist nicht zu verant
worten, ez a dolog nem 
menthető; ich will es ver
antworten, magamra vál
lalom a felelősséget.

Verantwortlich, felelős; ver
antwortlicher Theilhaber, 
felelős tcirs; für etwas ver
antwortlich sein, felelős
nek lenni valamiért, fe le l
ni valamiért.

Verantwortlichkeit, Verant- 
wortung, n. felelősség; auf 
Jemandes Verantwortlich
keit, valaki felelősségére ; 
Jemanden zur Verantwor- 
timg ziehen, valakit fele
lősségre vonni, valakit kér
dőre vonni; ich trage die 
Verantwortlichkeit dafür, 
felelek érte; thun Sie es 
auf meine Verantwortlich
keit, tegye felelőségemre; 
wir schreiben Ihnen dies 
ohne unsere Verantwort
lichkeit, megírjuk Önnek 
a nélkül, hogy felelősséget 
vállalnánk érte.

V erarbeiten, feldolgozni, fe l
használni ; elfogyasztani; 
verarbeiteter Tabak, fe l
dolgozott dohány; verar
beitetes Leder, kikészített 
bőr; verarbeitetes Kupfer 
zahlt doppelten Eingangs
zoll, feldolgozott rézre két
szeres beviteli vám van 
szabva.

Verarbeitung, n. feldolgozás.
Verargen, 7’oss2: néven venni; 

Sie werden mir es nicht 
verärgern, nem veszi tő
lem rossz néven.

Verauctioniren, elárverezni, 
árverés útján eladni.

Verauctionirung, n. árverés.
Verausgaben, kiadásba ten

ni, kiadni.
Veraussern, túladni valamin; 

elszerezni, más kezére bo
csátani ; eladni: vielleicht 
lasst sich die Waare dort

besser veräussern, ott ta
lán jobban lehet túladni az 
árun.

Verausserung, n. elszerzés, 
eladás; die Verausserung 
der Bahn ist vortheilhaft 
ausgefallen, a vasút elszer- 
zése előnyösen történt.

Veräusserungsbefugniss, n. 
eladási engedély.

Veräusserungsverbot, k. el
adási tilalom.

Verbalforderung, n. szóbeli 
tartozás.

V erballhornisiren, (  kk. )rosz- 
szabbra igazítani.

Verbalprozess, h. szóbeli per.
Verband, h. szövetkezet; Be

richt über den Verband, 
jelentés a szövetkezetről.

Verbandmittel, k. kötőszer 
(sebészeti szer).

Verbandsmitglied, k. szövet
kezet tagja.

Verbandtarif, h. átmeneti 
díjszabás.

Verbandverkehr, h. (v ii.)
- köteléki forgalom.

Verbessern, javítani.
Ve rb iet e n, ű i7 tani, m egtiltani.
Verbietungsrecht, k. megtil- 

tási jog.
Verbinden, 1) összekötni; 

összekapcsolni; unser Platz 
ist mit Budapest direct 
verbunden, jnaczunk Bu
dapesttel egyenes összeköt
tetésben áll ; die mit einer 
Actie verbundenen Eechte 
und Verpflichtungen, a 
részvényhez tartozó v. a. 
részvénynyel já ró  jogok 
és kötelezettségek ; das mit 
diesem Geschäftszweige 
verbundene Deficit, ezzel 
az üzletággal já ró veszte
ség ; wir verbinden da
mit eine Einladung, meg
hívást csatolunk hozzá ; 2) 
kötelezni (valakit valami
re ) ;  der Euhrmann ist 
verbunden . .., a fuvaros 
köteles . . . ;  er glaubt hier
zu nicht verbunden zu 
sein, azt hiszi, hogy erre 
nincs kötelezve; Sie wür
den uns verbinden, wenn 
Sie die Tratte acceptirten,
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lekötelezne minket, ha az 
intézrényt elfogadná; sich 
durch einen Eid verbin
den, esküvel kötelezni ma
gá t; 3) sich verbinden, 
egyesülni.

Verbindlich, kötelezett, lekö
telezett ; kötelezve, leköte
lezve; Jemandem verbind
lich sein, valaki irányá
ban lekötelezve lenni; sich 
wozu verbindlich macheu, 
magát valamire lekötelez
ni ; sich Jemanden durch 
ein Versprechen verbind
lich machen, magéit vala
kinek Ígéret ciltal köte
lezni ; verbindliches An
erbieten zum Verkaufe, 
kötelező eladási ajánlat; 
nicht verbindlicher An
trag, nein kötelező ajánlat; 
ich danke Ihnen verbind
lichst, ezer köszönet érte: 
genehmigen Sie den Aus
druck meines verbindlich
sten Dankes, fogadja kivá
ló köszönetéin kifejezését; 
ich mache Sie verbindlich 
dafür, ezért felelőssé te
szem.

Verbindlichkeit, n. kötele
zettség, tartozás; eine Ver
bindlichkeit schriftlich 
eingehen, Írásban kötelez
ni magát; seinen Verbind
lichkeiten nachkommen, 
kötelezettségeinek eleget 
tenni ; ich habe die Ver
bindlichkeit dies zu thun, 
kötelességem ezt tenni; oh
ne m eine Verbindlichkeit, 
kötelezettségem nélkül, a 
nélkül, hogy kötelezném 
magam ; die Preise verste
hen sich ohne Verbind
lichkeit, az árak kötelezett
ség nélkül értendők; seine 
Verbindliclilveiten gehen 
bereits so weit, dass es sei
ne Kräfte kaum ertragen 
können, tartozásai már 
annyira rúgnak, hogy alig 
b ír ja ; die Verbindlich
keiten dieses Hauses be
laufen sich auf . . .  e ház 
tartozásai. . .  ra rúgnak.

Verbindung, n. 1) összeköt-



V  erbindnngsbahn V erborgen V erderb

Ütés; viszony; unsere 
Londoner Verbindungen, 
londoni összeköttetéseink; 
seine Capitaíien in Ver
bindung mit seiner E r
fahrung, tökéje tapasztalai
val kapcsolatban; man hat 
seinen Namen mit diesem 
Unternehmen in Verbin
dung gebracht, nevét e 
vállalattal összeköttetésbe 
V. viszonyba hoztak; 2) 
szövetkezet; Verbindung 
der Arbeitgeber, a munka
adók szövetkezete.

Verbindungsbahn, n. (vu .) 
összekötő vasút.

Verbindungscolonne,n. 
kapcsoló hasáb, kapcsolati 
hasáb.

Verbindungslinie, n. (vu .) 
összekötő vonal.

Verbitten (sich), kikérni ma
gának ; das verbitte ich 
mir, kikérem magamnak; 
er hat sich jede fernere 
Sendung verbeten, kikérte 
magának, hogy a további 
küldeményektől kimé Ijék 
meg.

Verbleib, h. kimaradás, el
maradás ; ich weiss nichts 
über den Verbleib dieses 
Briefes, semmit sem tudok 
e levél elmaradása felől.

Verbleiben, k. Es soll dabei 
sein Verbleiben haben, 
annál maradjon.

Verbleiben, maradni; die 
Prämie verbleibt dem 
Versicherer, a díj a bizto
sító javára marad; dem
nach verbleibt Ihnen die 
Summe von 100 Gulden, 
e szerint marad Önnek 
lO O frt; ich verbleibe Ihr 
ergebenster Diener, mara
dok kész szolgája.

Verbleien, ólmozni.
Verbleiung, n. (vám ) ólmo- 

zás.
Verblieben, elmaradt; ver

bliebener Erachtbetrag, 
fuvarhátralék.

Verblichen, szinehagyott, fa
kó, fakult.

Verbodmung, n. (ha j.) ha
jó ra  kölcsönzés.

Verborgen, hitelbe adni.
Verbot, k. tila lom ; auf E t

was Verbot legen, valamit 
tilalmnzni, tilalmat vetni 
valamire.

Verbotsgesuch, k. tilalmi 
kérvény.

Verbotsschein, h. tilalmi le
vél.

Verbotstafel, n. tilalomtábla.
Verbrauch, h. fogyasztás; al

le Einkäufe geschehen 
für den augenblicklichen 
Verbrauch, minden bevá
sárlás rögtöni fogyasztásra 
történik; der Verbrauch 
dieses Artikels nimmt mit 
jedem Jahre zu, ennek az 
árunak fogyasztása éven
ként növekszik.

Verbrauchen, felhasználni; 
fogyasztani; die 12 uns 
gesandten Ballen sind be
reits verbraucht, a nekünk 
küldött 12 csomót már fe l
használtuk ; in Amerika 
verbraucht man diese 
Waaren vorzüglich, ezeket 
az árukat különösen Ame
rikában fogyasztják; diese 
Wolle wird vorzüglich 
zum Filzen verbraucht, ezt 
a gyapjút különösen nemez
nek használják.

Verbrauchsartikel, h. fo
gyasztási czikk.

V  erbrauchsgenossenschaft, 
n. fogyasztási szövetkezet.

Verbrauchsland, k. fogyasztó 
ország.

Verbrauchsteuer, n. fogyasz
tási adó.

Verbrecherisch, bűnös; ver
brecherische Handlung, 
büncselekvény.

Verbreiten, terjeszteni; ich 
mag mich über diesen Ge
genstand nicht weiter ver
breiten, nem akarok e 
tárgyra tovább kiterjesz
kedni; ein Gerücht ver
breiten, hirlelni valamit.

Verbreitung, n. kiterjesztés; 
Verbreitung des Kredits 
über ein Land, a hitel ki- 
terjesztése egy országra.

Verbrennen, elégetni, meg
égetni ; viel Holz yer-

333

brennen, sok fá t fölégetni, 
sok fát fogyasztani; sich 
die Finger verbrennen, 
rajta veszteni.

Verb riefen (sich), írásban kö
telezni magát.

Verbriefte Schulden, Írás
beli tartozás.

Verb rief ung, n. elismervény, 
kötelezvény.

Verbuchen , elkönyvelni, 
könyvelni, könyvbe vezetni.

Verbuchung, n. elkönyvelés^
Verbuchungsanweisung, n. 

könyvelési utalvány.
Verbuchungsarbeit, n. köny

velési munkálat.
Verbunden, összekötött, ösz- 

szeköttetésben: mit Kosten 
verbunden, költséggel já 
ró, költséges; verbunden 
sein, lekötelezve lenni ( va
lakinek ).

Verbürgen, kezeskedni, kezes 
lenn i; sich für die Zah
lung einer Schuld verbür
gen, tartozás kifizetéséért 
kezeskedni; Einer für Alle, 
Alle für Einen sich ver
bürgen, egyetemlegesen ke
zeskedni ; die Nachricht 
ist nicht verbürgt, a hír 
nem hiteles.

Verbürgung, n. kezesség.
Verdau suliren, záradékok

kal ellátni.
Verdacht, h. gyanú ; in Ver

dacht bringen od. ziehen, 
gyanúba venni, gyanúsí
tan i; Verdacht haben od. 
hegen, gyanakodni; Ver
dacht gegen Jemanden 
haben od. schöpfen, gya
núba venni valakit.

Verdächtig, gyanús.
V  erdächtigen, gyanúsítani, 

gyanúba venni.
Verdenken, rossz néven ven

ni ; das ist ihm nicht zu 
verdenken, nem lehet azt 
tőle rossz néven venni.

Verderb, h. Verderben, k. 
romlás; dem Verderben 
nahe, veszendő; er geht 
seinem Verderben entge
gen, romlásnak indul, ve
szedelmébe rohan; diese 
Waare ist dem Verderben



Verderben Verdrehen V erfah ren

imterworfen, ez az áru 
romlandó; dem schnellen 
Verderben ausgesetzte 
AVaaren, (jyorsan romló 
(íruk ; gewagte Specula- 
tionen haben ihn ins Ver
derben gestürzt, merész 
üzérkedések veszélybe dön
tötték öt.

Verderben, romlani, megrom
lan i; die Waare ist ver
dorben, az áru megromlott.

Verderblich, 1) romlékony ; 
das ist eine leicht verder
bliche Waare, romlékomj 
áru, ez könnyen romló áru; 
1̂) veszélyes; dergleichen 
Bpeculationen werden bis
weilen sehr verderblich, 
az ily nemű üzérkedések 
néha nagyon veszélyesekké 
válnak.

Verdict, k. esküdtszéki ítélet, 
esküdtek ítélete.

Verdienen, 1) megé7'demleni; 
es verdient Ihre Beach
tung und Ihr Zutrauen, 
figyelmére és bizalmára 
méltó; der Commissionär 
verdient seine Provision, 
a bizoiiuinyos megérdemli 
d ijá t; 2) keresni, megke
resni , megszerezni; wir 
wollen nichts dabei ver
dienen , e mellett semmi 
hasznot sem akanink ; sich 
viel Geld verdienen, sok 
pénzt keresni.

Verdienst, k. érdem; sich 
Verdienste um Jemanden 
erwerben, érdemeket sze
rezni valaki ircint.

Verdienst, h. kereset, keres
mény ; er hat keinen Ver
dienst, nincs keresete.

Verdienstausweis, h. kere
seti kimutatás.

Verdienstrate, n. keresményi 
részlet.

A^erdingen, szakmányba ad
ni ; alkuba adni; sich ver
dingen, elszegődni, besze- 
gödni.

A^erdorbeii, romlott, megrom
lott ; ein verdorbener 
Kaufmann, tönkrement v. 
tönkrejutott kereskedő, meg
bukott kereskedő.

y erdrehen, csürni-csavarni.
A^erdriessen. Es verdriesst 

mich etwas, boszankodom 
valamin, bánt valami 
weder Mühe noch Kosten 
verdriessen lassen, sein 
költséget, sem fái'adságot 
nem kímélni v. nem saj
nálni.

A^eredelungsverkehr, It. ki- 
készitési forgalom.

A^erehren, n. (v . )  elfogadni 
( névhecsülésből); ich hohe, 
dass diese Tratte von Ih 
nen verehrt werden wird, 
reményiem, hogy ezt az in- 
tézvényt névbecsülni fogja.

Verehrung, (v . ) n. elfogadás 
( néübecsülésböl) ; ich habe 
Ihre Tratte zur Verehrung 
vorgemerkt, intézményét 
elfogadás végett előjegyez- , 
tem. I

A^ereiden, megeshetni, meg- I 
hiteltetni; vereideter Mák- 1 
ler, hites alkusz ; sich ver
eiden, hittel kötelezni ma
gát,

A^erein, h. egylet, egyesület.
A'^ereinbaren, megegyezni; 

megállapodási'a lépni; e i
nen Preis vereinbaren, 
valamely árban megálla
podni; sich m it Jemandem 
über etwas vereinbaren, 
valakivel valami felett meg
egyezni ; die vereinbarten 
Bedingungen, a megálla- 
pitott feltételek.

A^ereinbarung, n. megálla
podás, egy esség ; eine Ver
einbarung treffen, megál
lapodni, megegyezni; die 
Höhe der Zinsen unter
liegt der freien A^ereinba- 
rung, a kamat magassága 
szabad egyezkedés tárgya.

Vereinheitlichen, egyesíteni 
(  kül. állama dósságokat).

Vereinheitlichung, n. egye
sítés (kül. államadósságok
nál).

A^ereinigen, 1) egyesíteni; 
die kleinen Capitalien 
vereinigen, a kis tőkéket 
egyesíteni; 2) egyeztetni, 
kibékíteni; 3) (sich) egye
sülni, megegyezni; wir
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konnten uns nicht verei
nigen, nem tudtunk meg
egyezni ; sich über gewis
se Punkte vereinigen, bi
zonyos pontokban meg
egyezni.

A^ereinigung, n. egyesülés, 
egyesület; die A^ereinigung 
des A^ermögens der aufge
lösten Gesellschaften, a 
feloszlott társaságok vagyo
nának tényleges beolvasz
tása.

A^ereinigungsvertrag , h. 
(csőd) egyességi szei'zödés, 
egyesülési szerződés.

Vereinnahmen, bevételezni.
Vereinsbaulc, n. egyleti bank.
Vereinsgebiet, k. (posta) 

egyleti terület (a nemzet
közi postaegylethez tartozó 
orszcigok).

A^ereinskarte, n. (m i.) egyleti
jm h

Vereinsporto, k, egyleti bé- 
lyegdij (a, nemzetközi pos
taegylet országaiba küldött 
levelekért fizetendő bélyeg- 
d íj).

A^ereinstaxe, n. egyleti díj.
A^ereint, egyesített, egyesült; 

mit vereinten Kräften, kö
zös erővel, egyesült erővel.

Vereiteln, meghiúsítani, sem
mivé tenni (tervet stb.)

Verfahren, 1) eljá rn i; belie
ben Sie mit diesen Gütern 
nach meiner A^orschrift 
zu verfahren, szíveskedjék 
ezekkel az árukkal utasítá
som szerint e ljárni; mit 
Strenge verfahren, kemé
nyen bánni; 2) er hat die
se Sache gründlich verfah
ren, ezt a dolgot teljesen 
elrontotta, ezt a dolgot egé
szen rossz kerékvágásba 
vitte.

Verfahren, k. eljárás; eigen
mächtiges A^^erfahren, ön
hatalmú eljárás; summari
sches A^erfahren, sommás 
eljárás: das einzuschla
gende A^erfahren, a köve
tendő eljárás; das gericht
liche A^erfahren ist einge- 
ieitet, a birói eljárás meg
kezdődött.



Verfallrungs art Verfassen Vergelten

Yerfahrungsart , Verfali- 
rungsweise, n. eljárásmód, 
bánásmód.

Yerfall, li. 1) romlás, hanyat
lás, alászállás (vagyon- 
han) ; in Verfall kommen 
üd. gerathen, hanyatlani, 
liányatlásnak indalmi ; in 
Verfall bringen, romlásra 
ju tta tn i; sein Geschäft ist 
stark in Verfall, üzlete 
nagy hanyatlásnak indult, 
üzlete nagyban hanyatlik;
2) veszteség; in Verfall 
m id Schaden kommen, 
veszteségbe és kárba ju tn i ;
3) le járat; vor Verfall be
zahlen, lejárat előtt kifizet
n i ; per Verfall, lejárat 
után, határidőn túl.

Verfallbnch, k. lejáratkőnyv.
Verfallen, í) hanyatlani; 

2) (a. m. gerathen), jaíTzi, 
esni; in Armnth verfal
len, szegénységre ju tn i; 
in Strafe verfallen, bünte
tésbe esni; die Eisenbahn 
ist dem Staate verfallen, 
a vasat az állam tulajdo
nába ment át; 3) lejárni, 
verfallender Wechsel, le
járó váltó, esedékes vá ltó; 
das Pfand ist verfallen, 
a zálog le já rt; der Termin 
ist verfallen, a határnap 
lejárt.

Verfallen, ideje malt, elévült, 
lejárt.

Verfallsrate, n. esedékességi 
részlet.

Verfallstag, h. (v .) lejárati 
nap, lejárat napja; (zá
logra nézve)',elévülés napja.

Verfallzeit, n. lejárat, lejá
rati idő, lejcirat ideje ; zur 
Verfallszeit, lejáratkor.

Verfallzeitbuch , k. lejárati 
könyv.

Verfälschen , hamisítani, 
utánozni; diese Scheine 
sind verfälscht, ezek a je 
gyek hamisítottak, ezek a 
jegyek utánozva vannak.

Verfälschen, k. hamisítás.
Verfälschter Wechsel, ha

misított váltó.
Verfälschung, ?i. hamisítás.
Verfänglich, fogásos.

Verfassen, irn i, szerkeszteni, 
fogalmazni; schriftlich 
verfassen, Írásba tenni, 
Írásba fog la ln i; fogal
mazni.

Verfasser, h. (kk.) szerző.
\ Verfehlen, elvéteni, elhibáz- 
\ n i ; elmulasztani; die
I rechte Zeit verfehlen, ide- 
\ jét mulasztani ; ich werde
I nicht verfehlen Sie davon
j zu benachrichtigen, el neinI fogom mulasztani, hogy

Önt azonnal Uidósítsam.
• Verfehlt, elvétett, elhibázott; 

verfehlte Speculation,c2:e7- 
tévesztett üzérkedés.

Verfertigen, készíteni.
Verflossen, le já rt; der Ter

min, den Sie anberaumt 
haben, ist bereits verflos
sen, az Ön által kitűzött 
határnap már le já rt; ver
flossenen Monate, midt 
hóban.

V erfo lg , h. folyamat; in 
Verfolge meines gestri
gen, tegnapi levelem kap
csában.

Verfolgen, 1.) folyta tni; die 
! Hausse hat eine steigende
I Kichtung verfolgt, a szök

kenés emelkedő áramlatot 
vett; 2) üldözni ; wir wer- 

i den ihn gerichtlich ver
folgen, perbe fogjuk; seine 
Gläubiger verfolgen ihn, 
hitelezői üldözik.

; Verfolgungsrecht, k. (tk.)
\ kereseti jog.
I Verfrachten, elszállittatni;
\ verfrachten eine Waare, 

árut elszállításra adni; 
verfrachten ein Schiff, 
bérbe adni hajót.

Verfrachter, h. (ha j.) bérbe
adó.

Verfrachtung, n. fuvarozás.
Verfügbar, rendelkezésre ál

ló, rendelkezésül á lló ; ver
fügbares Capital, rendel
kezésre álló tőke.

Verfügen, rendelkezni; intéz
kedni ; elrendelni; verfü
gen Sie frei über meine 
Dienste, szolgálatjára ál
lok, rendelkezzék velem; 
belieben Sie über Ihr Gut
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haben zu verfügen, szíves
kedjék rendelkezni nálunk 
levő követeléséről.

Verfügung, n. rendelkezés; 
intézkedés; eine Waare 
zur Verfügung des Ver
senders liegen lassen, 
árut a küldő rendelkezé
sére hagyni; Jemandem 
etwas zur Verfügung stel
len, valakinek valamit ren
delkezése alá bocséitani; 
Jemandes Verfügung ein
holen, valakinek rendelke
zését kikérni. •

Verfügungsrecht, k. rendel 
kezésijog.

Verführungsdistanz, n. ( mi.) 
ut, elszállítási távolság.

Verganten, dobra ütni, elár
verezni.

Vergantung, n. árverés.
Vergeben, 1) elengedni; sei

nem Hechte nichts verge
ben, jogából semmit sem 
engedni; 2) die Partie ist 
noch nicht vergeben, ez a 
csomó még nincs eladva ; 
die Stelle eines Commis 
ist schon vergeben, a se- 
gédi állomás már be van 
töltve ; 3) Arbeiten verge
ben, munkát kiadni.

Vergelölich, vergebens, hiá
ba való, haszontalan, hasz
talan ; Idában, hasztala
nul ; wir haben uns viel 
vergebliche Mühe ge
macht, sok haszontalan fá 
radságot okoztunk magunk
nak.

Vergebung, n. 1) bocséinat; 
ich bitte um Vergebung, 
bocsánatot kérek; 2) kiadás; 
die Vergebung der Arbei
ten erfolgt an den Minder- 
bietenden, a munkcikat a. 
legolcsóbban ajánIkozóknak 
adják ki.

Vergehen, k. vétség.
Vergehen (sich). Sich an Je

mandem thätlich verge
hen, tettleg bántalmazni 
valakit, erőszakkal nyalni 
valakihez.

Vergelten, megfizetni, meg
jutalmazni; wir werden es 
Ihnen mit Vergnügen ver-



Vergeuclen Vergleicliungstabelle Verhalten

gelten, örömmel megfizet
jük Önnek.

Vergeuden, elvesztegetni^ el- 
tékozolni, elharácsolni.

Vergeudung, n. elharácso- 
lús, elíecsérlés.

Vergleich, k. 1) hasonlítás, 
összehasonlítás; die jetzi
gen Preise sind im Ver
gleiche zu den vorjähri
gen günstig gemig, a jelen 
árak a tavaliakhoz képest 
eléggé kedvezők; egy esség, 
egyezkedés; gütlicher Ver
gleich, barátságos kiegye
zés; einen Vergleich einge- 
hen od. schliessen, egyes
sé gr e lépni, kiegyezni ; auf 
dem Wege des Vergleichs, 
egyesség u tján ; gerichtli
cher Vergleich , bírói 
egyesség.

Vergleichen, 1) összehasonlí
tani ; die Kopie m it dem 
Originale vergleichen, a 
másolatot az eredetivel ösz- 
szevetni; 2) sich verglei
chen, kiegyezni, megegyez
n i ; wir haben uns we
gen des Preises vergli
chen, az árra nézve v. az 
árban megegyeztünk; sich 
mit seinen Gläubigern 
vergleichen , hitelezőivel 
kiegyezkedni.

Vergleichend, összehasonli- i 
tó ; eine vergleichende i 
XJebersicht der Einnah- j 
men und Ausgaben, a he- 1 
vételek és kiadások összeha- ' 
sonlító átnézete.

Vergleichspunkte, egyességi | 
pontozótok. \

Vergleichstermin, h. (csőd) . 
egyezkedési határnap.

Vergleichsverfahren,fc.ef;^<?s- | 
ségi eljárás. i

Vergleichsversuch, h. egyes- \ 
ségi kísérlet. i

Vergleichsvorschlag , h. ' 
egyességi javaslat, egyes- j 
ségi ajánlat. !

Vergleichsweise , egyesség j 
utján; eine Sache vtr- j 
gleichsweise erledigen, va- | 
lamit egyesség utján elin
tézni. 1

Vergleichung, n, hasonlítás,

összehasonlítás; eine Ver
gleichung anstellen od. 
machen, hasonlitást ten
ni ; in Vergleichung mit.., 
ahoz hasonlítva, azzal ösz- 
szevetve.

Vergleichungstabelle, n. ösz- 
szehasonlitó tábla.

Vergleichungsweise, arány
lag ; diese Artikel sind 
vergleichungsweise wohl
feil, ezek a czikkek arány
lag olcsók.

Vergnügen, k. gyönyör, gyö
nyörűség, öröm ; mit Ver
gnügen, örömmel, örömest; 
es wird m ir Vergnügen 
machen, Ihrem Hause 
nützlich zu werden, örö
mömre lesz, ha házának 
szol gélihatok; seitdem wir 
das Vergnügen gehabt ha
ben Ihnen zu schreiben, 
mióta szerencsénk volt Ön
nek írn i.

Vergnügungsreise, n. kéjuta
zás.

Vergnügungszug, h. (vu .) 
kéj vonat.

Vergoldepinsel, h. aranyozó 
ecset.

Vergolder, h. aranyozó.
Vergolderíeim, h. aranyozó 

enyv.
Vergoldung, n. aranyozás; 

galvanische Vergoldung, 
galváni aranyozás.

Vergreifen , elkapkodni 
(á ru t); sich án Jeman
dem vergreifen, erőszakkal 
nyúlni valakihez; sich an 
fremdem Gute vergrei
fen, mcbs vagyonára tenni 
a kezét, másét elidegeníte
ni ; sich in der Wahl der 
Mittel vergreifen, az esz
közök megválasztását elté
veszteni, az eszközök meg
választásában tévedni.

Vergriffen, elfogyott, telje
sen elkelt; die erste Aus
gabe dieses Werkes ist 
bereits vergriffen, e mű el
ső kiadása már teljesen el
kelt V. elfogyott; der ganze 
Vorrath ist vergriffen, az 
eg esz készlet elfogyott.

Vergrössern, nagyobhítani;
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sein Geschäft vergrössern, 
üzletét kiterjeszteni; ver- 
grösserter Absatz, nagyobb 
kelendőség; die Production 
vergrössert sich mit je
dem Jahre, a termelés év- 
ről-évre gyarapodik v. nö
vekedik.

Vergrösserungsglas, k. na
gyító, nagyító üveg.

Vergrösserungsspiegel , h. 
nagyító tükör.

Vergünstigung , n. kedvez
mény ; ich lasse Ihnen 
gerne alle nur möglichen 
Vergünstigungen zukom
men, örömmel nyújtok Ön
nek minden lehető kedvez
ményt.

Vergünstigungstage, (v .)k i-  
méleti napok.

Vergüten, megtéríteni, kár
pótolni; Schaden und Un
kosten vergüten, kárt és 
költséget megtéríteni; die 
Courtage vergüten, az al- 
kuszdijt ynegflzetni; die 
Kosten vergütet der Em
pfänger, a költségeket az 
átvevő fizeti v. téríti meg.

Vergütung, n. megtérítés, 
kéirtérítés; Vergütung lei
sten, megtéríteni, kárpó
to ln i; Vergütung für be
schädigte Waare, kéirpót
lás sérült áruért; gegen 
Vergütung der Selbstko
sten, az önköltségek megté
rítése mellett.

Vergütungsbetrag, h. megté
rítési összeg.

Vergütungsnummer, n. kár
talanító kamatszám.

Verhaftet. Jemandem für et
was verhaftet sein, valaki
nek valamiért kezesked îi.

Verhalten, 1) (a. m. zurück
halten), eltitkolni; ich will 
Ihnen nichts verhalten, 
semmit sem titkolok Ön 
előtt; 2) {a, m. nöthigen) 
szorítani; Jemanden zur 
Zeugenschaft verhalten, 
valakit tanuságtételre kö
telezni ; 3) sich verhalten, 
viszonyban lenni valami
hez, viszonylani; wie ver
hält sich die Sache ? hogy
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áll ez a dolog ? miben van ez 
a dolog ? man muss sehen, 
wie sich die Einnahmen 
und Ausgaben zu einan
der verhalten , meg kell 
vizsgálni, hogy viszony Iá
nak egymáshoz a bevételek 
és kiadások; meg kell vizs
gálni a kiadások és bevéte
lek viszonyát egymáshoz ; 
ich weiss nicht, wie ich 
mich in dieser Sache ver
halten soll, nem tudom, mi
hez tartsam magamat eb
ben az ügyben.

Verhaltniss, k. viszony; die 
Macht der Verhältnisse, a 
körülmények hatalm a; das 
Jahr hat unter günsügen 
Verhältnissen begonnen, 
az év kedvező körülmények 
között n yilt meg; der Ver
brauch steht in keinem 
Verhältnisse zur Einfuhr, 
afogyasztás nem áll arány
ban a behozatalhoz; die 
Spesen stehen ausser a l
lem Verhältnisse zu dem 
Umsätze, a költségek sem
mi arányban sincsenek a 
forgalommal; nach Ver
hältnisse seines Verm ö
gens, vagyonához képest; 
wir stehen in keinem 
Verhältnisse mit ihm, nem 
állunk viszonyban vele, 
nincs összeköttetésünk vele; 
er hat uns seine Verhält
nisse aufs offenste darge
legt, körülményeit a leg
őszintébben kitárta előt
tünk.

Verbiältnissmässig , arány
lag, aránylagosan; Brod- 
zucker steigt verhältniss- 
mässig, a süvegczukor ára 
aránylagosan emelkedik.

V  erhältnisszahlen,ara«2/S2d- 
mok.

Verhaltungsbefehl, h. maga
tartási parancs v. rendelet; 
wir erbaten uns Verhal
tungsbefehle, utasítást kér
tünk.

Verhaltungsregel, n. utasító 
szabály.

Verhandeln, 1) tárgyalni; 
mit Jemandem lange über

Kereskedelmi szótár. I.

einen Gegenstand verhan
deln, valakivel hosszas tár
gyalást folytatni valamely 
dolog f e lő l ; 2) ela d ni; die 
Partie war schon verhan
delt, a csomó már el volt 
adva; er hat sein Geld 
verhandelt, pénzét üzérke
désekben elvesztette.

Verhandlung, 1) tcirgyalás; 
alkudás; während dieser 
Verhandlungen leiden 
Handel und Schifffahrt, 
ez alkudozások tartama 
alatt a kereskedés és hajó
zás szenved ; mit Jeman
dem in Verhandlung tre
ten, valakivel alkudozásba 
bocsátkozni; es sind Ver
handlungen mit ihm er
öffnet, a tárgyalások meg
kezdődtek vele; eine Ver
handlung anberaumen, 
tárgyalást k itű zn i; ge
richtliche Verhandlung, 
birói tárgyalás; die Ver
handlung zu Ende führen, 
letárgyalni; 2) eladás; die 
Verhandlung des W ech
sels, a váltó eladása.

Verhandlungsordnung, n. 
tárgyalási rend.

Verhandlungstag, h. tárgya
lási nap

Verhandlungstermiű, h. tár
gyalási határnap.

Verhängen, üeber Jeman
den die Curatel verhän
gen, valakit gondnokság 
alá helyezni; eine Strafe 
verhängen, büntetést szab
ni V. róni valakire.

Verharren, maradni, meg
maradni; fest bei etwas 
verharren, szilárdul állani 
valami mellett, állhatato
san ragaszkodni valami
hez ; ich verharre mit 
Hochachtung, (levélzára
dék), maradok tisztelettel.

Verhauen, (a. m. durchschla
gen), elkölten i, nyakára 
hágni; er hat sein gan
zes Vermögen verhaut, 
mindenét elpazarolta.

Verheimlichung, n. eltitko
lás.

Verhelfen, reásegíteni vala

337

kit valam ire; Jemandem 
zu seinem Eechte verhel
fen, valakit jogához ju t 
tatni.

Verheuern, ( haj.) bérbe adni.
Verheuerung, n. (haj.) bérbe

adás.
Verhindern , akadályozni, 

akadályoztatni; wir sind 
dadurch verhindert wor
den unsere Verfügungen 
zu treffen, ez által meg
akadályozva voltunk, hogy 
intézkedéseinket 7negte- 
gy ük; wir haben den Pro
test nicht verhindern kön
nen, az óvást nem akadá
lyozhattuk meg.

Verhinderungsfall, h. Im  
Verhinderungsfälle, aka
dályoztatás esetén.

Verhör, h. kihallgatás ; val
latás; gerichtlicher Ver
hör, birói kihallgatás; in 
Verhör nehmen, vallatni.

Verhören, kihallgatni, val
latni.

Verhörrichter, h. vizsgáló 
biró.

Verhudeln , elhányni^etni 
(munkát) ; verhudelte A r
beit, hányt-vetett 7nunka, 
eli'ontott munka.

Verhüllung, n. bwholat, 
göngy.

Verhüten, megóvni; einen 
Unfall verhüten, balesetet 
meggátolni, balesetnek ele
jét venni.

Verification, n. 1) igazolás; 
2) mértékhitelesités.

Veriíiciren, 1) igazoln i; 2) 
hitelesíteni (mértéket).

Verificator, h. mértékhitele
sítő.

Verinteressiren, ka7natoztat- 
n i ; die Eisenbahn verin- 
teressirt sich besser, als 
wir erwartet haben , a 
vasút vá7'akozásunk felett 

jó l  kamatoz.
Verjähren, elévülni; die 

Concession verjährt mit 
dem Ablaufe von zehn 
Jahren, az engedély tíz esz
tendő elteltével elévül.

Verjährt, elévült; verjährte 
Forderung, elévült követe
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lés; die Gerichte haben 
die Schuld für verjährt 
erklärt, a bíróságok a 
tartozást elévültnek n y il
vánították,

Verjährung, 7i. elévülés.
Verjährungsfrist, n. elévülési 

idő.
Verjährungszeit, n. elévülés 

ideje.
Verjüngt, kicsinyített, kisebb

re v ett; kicsinyben; ver
jüngtes Maass, verjüngter 
Maassstah, kisebbített mér
ték.

Verkalfatiren, (haj.) eszká- 
bálni.

Verkauf, h. eladás; Verkauf 
en gros, eladás nagyban, 
nagyban árulás; Verkauf 
alla minuta, kicsinyben 
á n ilá s; Verkauf auf Kre
dit, hitelre eladás; Verkauf 
aus freier Hand, eladás 
szabad kézből; zum Ver
kaufe anhieten, eladóvá 
tenni, kinálni; es wird 
früher od. später zum 
Verkaufe kommen, elöbb- 
utóbb eladásra, k erü l; der 
Verkauf Ihrer Actien ist 
mir noch nicht gelungen, 
részvényeit még nem sike- 
7'ült eladnom; die Verkäu
fe in Eum beschränkten 
sich auf einige kleine Par
tien, a rumból csak igen 
kis részleteket lehetett e l
adni; der Verkauf von 
Baumwolle geht sehr 
schlecht, gyapotot nagyon 
nehéz eladni, a gyapot el
adása 7iagyon nehezen esz
közölhető ; die Verkäufe 
sind zu 175 eröfínet und 
zu 182 geschlossen wor
den, az eladásokat 175-el 
kezdték és 182-vel zárták.

Verkaufbar, eladható, l. Ver
käuflich.

Verkaufen, eladni, ái^ulni; 
es ist zu verkaufen, eladó; 
es ist nicht zu verkaufen, 
nem eladó; es ist nichts 
zu verkaufen, nincs semmi 
eladni való; das Dutzend 
wird zu 14 bis 15 Gulden 
zu verkaufen sein, tuczat-

ja M — 15 fo7'intjával ad
ható; sich verkaufen, el
kelni ; ich hoffe, dass die 
Wolle sich schnell verkau
fen wird, reményiem, hogy 
a gyapjiL gyorsan fog el
kelni.

Verkäufer, h. eladó, á7'us; 
Verkäufer alla minuta, 
apró szeres.

Verkäuflich, eZadó; eladha
tó ; leicht verkäuflicl^e 
Papiere, könnyen eladható 
papírok; nicht verkäuf
lich, nem eladó; diese 
Waaren sind zu jeder Zeit 
gut verkäuflich, ezeket az 
árukat minden időben 
könnyen el lehet adni.

Verkäuflichkeit, n. kelendő
ség ; an der Verkäuflich
keit der W aare ist nicht 
zu zweifeln, kétségtelen, 
hogy ez az áru kelendő 
lesz.

Verkaufsantrag, h. eladási 
ajánlat.

Verkaufsauftrag, h. eladási 
megbízás.

Verkaufsbuch , k. eladási 
könyv.

Verkaufscommission, n. el
adási bizo7nány.

Verkaufsgewölhe, k. bolt, 
áruhely.

Verkaufslust, n. Es herrscht 
eine grosse Verkaufslust, 
eladásra nagy kedv mutat
kozik.

Verkaufspartikulare, k. el
adási számla.

Verkaufspreis, h. eladási ár.
Verkaufsprovision, n. eladá

si díj.
Verkaufsrechnung, n. eladá

si szám la; Sie würden 
mich durch Zusendung 
einer fingirten Verkaufs
rechnung verbinden, lekö
telezne, ha költött eladási 
számlát küldene.

Verkaufsrecht, k. eladási jog.
Verkaufsspesen, eladási költ

ségek.
Verkaufsselbsthülfe, n. el

adási kártalanítás.
Verkaufsstätte, n. árulási 

hely,
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Verkaufsvertrag, h. adásve- 
vési szerződés, vételi szer
ződés.

Verkauf swerth, h. eladási 
érték.

Verkehr, 1) h. forgalom; mit 
Jemandem in Verkehr 
stehen, összeköttetésben ál- 
lani valakivel; den Ver
kehr mit Jemandem ab- 
hrechen, az összeköttetést 
megszakítani; schriftlicher 
Verkehr, levelezés; im Ver
kehr befindlich, forgalom
ban levő forgalm i; Verkehr 
mit dem Auslande, aus
ländischer Verkehr, kül
fö ld i forgalom, külforga- 
lom ; internationaler Ver
kehr, nemzetközi forgalom; 
2) közlekedés, érintkezés; 
Verkehr mit dem Publi
kum, érintkezés a közön
séggel.

Verkehrdienst, h. (vu.) fo r
galmi szolgálat.

Verkehren, é7'intkezni, köz
lekedni; wir haben viel 
mit einander verkehrt, 
gyakran é7'intkeztünk egy
mással; sie verkehren in 
Seidenwaaren , selyem- 
drukban kereskednek; die 
Börse verkehrte im guter 
Haltung, a börze (tőzsde) 
hangulata jó  v o lt; es ver
kehren täglich vier Züge 
auf dieser Linie, ezen a 
vonalon naponként négy 
vonat közlekedik.

Verkehrmittelpolizei, n. köz
lekedési rendőrség.

Verkehrsabgabe, n. forgalmi 
adó.

Verkehrsbeziehung, n. fo r
galmi viszony.

Verkehrshezirk, h. forgalmi 
te7'ület.

Verkehrschef, h. (vu.) fo7'- 
galmi főnök.

Verkehrsdienst, h. forgalmi 
szolgálat.

Verkehrseinstellung, n.(vu.) 
közlekedés megszüntetése, 
forgalom megszüntetése.

Verkehrsfreiheit, n. szabad 
forgalom, forgalm i szabad-



V  erkchr shinderxiiss V  erkräm ern Verlangen

Verkehrshinderniss, k. fo r
galmi akadály.

Verkehrsleben, k. forgalom.
Verkehrs markt, h. forgalmi 

yiacz.
Verkehrsmittel, li. forgalmi 

eszköẑ  közlekedési eszköz.
Verkehrspolizei, n. közleke

dési rendőrség.
Yevkehrspveisji. forgalm i ár.
Verkehrsrayon, h. közleke

dési övezet.
Verkehrsrecht, k. közlekedési 

jog.
Verkehrssteuer, n. közleke

dési adó.
Verkehrsstockung, n. forga

lom megakadása.
Verkehrsstörung, n. forgal

mi zavar, forgalm i fenn
akadás.

Verkehrsweg, h. forgalom 
útja.

Verkehrswerth, h. forgalmi 
érték.

Verkehrswesen, k. forgalmi 
ügy.

Verkehrt, fordított, megfor
dított ; verkehrte Seite, 
fonákja v. viszája valami
nek ; etwas verkehrt an
fangen, viszájára kezdeni 
valamihez.

Yerklsigeii, panaszolni, hevá
dolni ; Jemanden wegen 
einer Schuld verklagen, 
valakit adósságért bepe
relni.

Verklarung, n. (ha j.) kárje
lentés ( a hajós bizonyítéka 
a tengeren történt szeren
csétlenségekről ).

V erkleinern, m egszoritani, 
összevonni , kisebbíteni; 
verkleinertes Maass, kiseb
bített mérték.

Verknüpfen, összekötni, ösz- 
szekapcsolni; ich verknü
pfe hiermit die Bitte, ehhez 
csatolom kérésemet; das 
ist m it vielen Kosten ver
knüpft, ez sok költséggel 
já r.

Verkommen, elsatnyult, el- 
züllött.

Verkorken, bedugaszolni; 
die Flaschen waren nicht 
gut verkorkt, a palaczko-

kat nem dugaszolták he 
jó l.

Verkrärnern, eladni, elado
gatni.

Verkündigung, n. kihirdetés, 
hirdetmény.

Verkürzen, megrövidíteni ; 
Jemanden verkürzen, va
lakit megkárosítani.

Verkürzung, n. megrövidítés; 
Verkürzung der Gläubi
ger, a hitelezők megrövidí
tése.

Verladekosten, rakodási költ- 
ség.

Verladeliste , n. rakodási 
jegyzék.

Verladen, rakodni; ich habe 
heute per Eisenbahn an 
Sie verladen : 5 Colli, ge
zeichnet F. B. 1 á 5, ma 
vasútra tettem Ön számára 
5 csomót F. B. l a  5 jelezve; 
verladen von Herrn L. in 
Livorno an unsere Adres
se, feladva czimünkre L . 
űrtől Livornoban; es wird 
heute alles verladen, még 
ma minden berakcdik v. 
be lesz rakva, ynég ma min
dent beraknak.

Verlader, h. rakodó : elszál
lító.

Verladerampe, n. rakodó 
hely.

Verladergebühr, n. rakodó 
díja.

Verladeschein, h. rakodási 
je g y ; (v u .) raklevél.

Verladung, n. 1) rakodás; be
rakás ; felrakás; ich em
pfehle Ihnen die promp
teste Verladung dieser 
Güter, az áruk pontos be
rakását ajánlom; 2) ra- 
kodmány; starke Verla
dungen werden jetzt von 
Kőbánya aus gemacht, 
most Kőbányáról erős ra- 
kodmányok eszközöltetnek.

Verladungsgebühr, n. rako
dó bér.

Veiiadungsgeschaft, k. cso
magoló üzlet.

Verladungskosten, rakodási 
költség.

Verladungsschein, h. rako
dási jegy ; (vu .) raklevél.
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V erlag, h. 1) előleg; pénz
előleg ; költséggel ellátás; 
Verlag geben, előleget ad
ni ; költséggel ellátni ; 2) 
(kk .) kiadás, könyvkiadás; 
ein Buch in Verlag neh
men, könyv kiadását el
vállalni ; dieses Werk er
scheint im Verlage von 
Eath, a mü Ráth kiadásá
ban jelenik meg.

Verlagegeschäft, k. (Német- 
orsz.) raktárüzlet, kül. ap
ró árukra.

S/^erlagsartikel, h. (kk.) ki
advány.

Verlagsbuchhändler, h. (kk.) 
kiadó könyvkereskedő.

Verlagsbuchhandlung , n. 
kiadó könyvkereskedés ( el
lentéte : Sortimentsbuch
handlung =  könyvkeres
kedés ).

Verlagscommission, n. (kk.) 
kiadói hizomány.

Verlagscontract, */l (kk.) ki
adási szerződés.

Verlagsgeschäft, k. 1) (kk.) 
kiadói ügylet; 2) ( Német
országban )  ralitárüzlet (kü
lönféle apró árukra).

Verlagsgesuch, k. pénzelőleg 
iránti kérvény.

Verlagskapital, k. (b .) ellát- 
mányi töke.

Verlagskatalog , 
adványok jegyzéke.

Verlagskosten, (kk.) kiadási 
költség.

Verlagslager, k. (kk.) kiad
ványok raktára.

Verlagsrecht, k. kiadói jog.
Veiiagsvertrag, h. kiadási 

szerződés.
Verlagswerk, k. (kk.) kiad

vány.
Verlagszeche, n. (b .) előleget 

törlesztő bánya.
Verlangen,fc./íívúwaí; auf all

gemeines Verlangen, köz
kívánatra; auf ausdrück
liches Verlangen des Ab
senders, a küldő határo
zott kivánatára; mit Ver
langen sehen wir Ihren 
werthen Nachrichten ent
gegen, várva várjuk az Ön 
becses tudósításait; wir
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Verlangen Verlängnen Verlohnen

können im Augenblicke 
auf Ihr Verlangen nicht 
eingehen, ebben a pilla 
natban nem tehetünk eleget 
kivánatának.

Verlangen, kívánni, óhajta
ni ; es verlangt uns sehr, 
nagyon szeretnök; man 
verlangt 30 Gulden dafür, 
30 forintot kérnek érte.

Verlängern, meghosszabbíta
ni ; die Zahlungsfrist wird 
nicht verlängert, a fizetési 
határidőt nem hosszabbít
ják meg.

Verlängerung, n. meghosz- 
szabbitás,

Verlängerungsblatt, k. Ver
längerungszettel, h. toldat 
( váltónál j.

Verlass, h. bizodalom; es ist 
kein Verlass auf ihn, nem 
lehet benne bízni, nem le
het neki hinni.

Verlassen, 1) elhagyni, oda
hagyni; seinen Dienst 
verlassen, szolgálatából 
kilépni; 2) dieses Local 
ist zu verlassen, ez a he
lyiség bérbe adandó; 3) 
sich verlassen, bízni va
lamiben, V. valakiben; 
Sie können sich darauf 
verlassen, dass wir alles 
mögliche thun werden, 
bizhat benne, hogy minden 
lehetőt megteszünk.

Verlassenschaft, n. hagya
ték.

V erlassenschaftsabhand- 
lung, n. hagyatéki tárgya
lás.

Verlassenschaftscurator, h. 
hagyatéki gondnok.

Verlassenschaftsgericht, k. 
hagyatéki bíróság.

V erlassenschafts vermögen, 
k. hagyatéki vagyon.

Verlässlich, megbízható, biz
tos ; aus verlässlicher 
Quelle, biztos forrásból; 
er ist verlässlich, bizhatni 
benne; megbízható ember.

Verlauf, h. 1) lefolyás, idő 
lefolyta; nach Verlauf 
von zwei Monaten, két hó 
múlva; két hó lefolyta 
után; 2) folyamat; der

regelmässige Verlauf der 
Geschäfte, a rendes ügy
menet : Jemanden von
dem Verlaufe einer Sache 
unterrichten, valakit a 
dolog egész folyamáról ér
tesíteni ; die Sache hat ei
nen guten Verlauf genom
men, a dolog jó l  folyt le.

Verläugnen, tagadni, elta
gadni ; sich verläugnen 
lassen, honnlétét eitagadrii.

Verlautbaren, 1) közzé tenni, 
közhírré tenn i; 2) ( a. m. 
lautbar werden), tudomás
ra ju tn i, közhírré, lenni.

Verlautbarung, n. közzététel, 
közhírré tétel.

Verlauten. Es verlautet 
nichts von Umsätzen in 
Baumwolle, nem hallat
szik, hogy gyapotban tör
tént volna adás-vevés v. 
lett volna forgalom ; wie 
verlautet, a mint mondják; 
lassen Sie davon nichts 
gegen Herrn N. verlauten, 
ne szóljon erről semmit N. 
úrnak, mélyen hallgasson 
a dologról N . úr előtt; es 
verlautet noch nichts da
von, ari'ól még semmi szó.

Verlegen, 1) áttenni; den 
Sitz verlegen, székhelyet 
változtatni; unser Haus 
wird nach Szeged verlegt, 
házunkat Szegedre tesszük 
á t; 2) ( a. m. an einen un- 
rechten Ort legen) eltenni, 
rossz hehjre tenni; ich ha
be das Buch verlegt, nem 
tudom, hová tettem a köny
vet; S) (kk.) közre bocsá
tani ; nyomtatni; dieses 
Werk wird in Kassa ver
legt werden, ezt a munkát 
Kassán nyomtatják; das 
in Kassa verlegte Buch 
wurde in Budapest her
ausgegeben, a Kassán 
nyomtatott könyv Budapes
ten adatik ki; 4) fa. m. auf 
eine andere Zeit anset
zen), más időre tenni; den 
Jahrmarkt verlegen, az 
országos vásárt elhalasz
tani ; 5) sich verlegen, 
neki feküdni valaminek;

340

er hat sich auf Earitäten 
verlegt, ritkaságok gyűjté
sére adta magát.

Verlegen, 1) állott, állásban 
elromLott; verlegene Waa- 
re, állott áru, selejtes áru ; 
2) zavarba ju to t t; wir sind 
sehr verlegen, was wir 
thun sollen, nagy zavar
ban vagyunk, mit tegyünk.

Verlegenheit, n. zavar; iah 
bitte mich aus meiner ge
genwärtigen Verlegenheit 
zu ziehen, kérem, mentsen 
ki jelen zavaromból; in 
Verlegenheit setzen, za- 
varba hozni.

Verleger, li. (kk.) nyomtató, 
közrebocsátó.

Verleiden, kedvét elvenni va
lamitől; dies verleidet uns 
die Lust zum Speculiren, 
ez elveszi kedvünket az 
üzérkedéstől.

Verleihen, 1) adományozni, 
adni; ein Privilegium 
verleihen, szabadalmat ad
ni; dies wird den Geschäf
ten eine grössere Lebhaf
tigkeit verleihen, ez az 
üzletet élénkíteni fog ja ; 
2) kölcsön adni; Geld 
auf Zinsen verleihen, 
pénzt kamatra kölcsönözni.

Verleiher, h. kölcsönző.
Verleihung, n. adományozás, 

engedélyezés.
Verletzung über die Hälfte,. 

felén tú li sérülés, Icesio 
enormis.

Verlieren, elveszteni, veszte
ni ; keine Zeit verlieren, 
időt nem mulasztani; aus 
den Augen verlieren, szem 
elől téveszteni; bei etwas 
verlieren, bele veszteni ;
kein W ort mehr verlieren, 
egyet sem szólani többet; 
Bie werden bei diesem Ge
schäfte viel verlieren, en
nél az ügyletnél sokat fog 
veszteni.

Verlockend, csábító; die 
Aussichten sind nicht 
sehr verlockend, a kilátá
sok nem nagyon csábítók.

Verlohnen, megjutalmazni; 
es verlohnt der Mühe



Verloosbar V  erlustbringend V  ormittelnng

mellt, nem érdemli a fá 
radságot.

Verloosbar, sorsolás aláke
rülő.

Verloosen, kisorsolni; die 
Actien werden verloost, a 
részvények kisorsoltatnak.

Verloosung, n. kisorsolás; 
die Tilgung geschieht 
durch Verloosung, a tör
lesztés sorsoliis által törté
nik; zur Verloosung kom
men, sorsolás V. sorshúzás 
alá esni, bei dieser Ver
loosung sind folgende Se
rien gezogen worden, en
nél a sorsolásnál a követ
kező sorzatszámok huzat- 
tak ki.

Verloosungsbestimmung, n. 
sorsolási határozat.

Verloosungsfond, h. sorsolá
si alap.

Verloosungklausel, n. ki- 
so7'solási záradék.

Verloosungsliste, n. sorsolá
si lajstrom.

Verloren, vesztett; elveszett; 
verloren gehen, elveszni, 
kárba veszni, veszendőbe 
menni; verloren gegebene 
Forderung, behajthatat
lannak nyilvánított köve
telés.

Verlust, h. veszteség; die 
Waare ist nur mit Verlust 
verkäuflich, az árut csak 
veszteséggel lehet eladni ; 
Verlust an Cours, árfo
lyamveszteség; baarer Ver
lust , készpénzveszteség; 
ich fürchte, dass unsere 
Verluste noch nicht das 
höchste Maass erreicht ha
ben, félek, hofiy vesztesé
geink nem érték el tetőpont
jukat; in Verlust gerat- 
hen, elveszni, veszendőbe 
menni; mein Gepäck ist 
in Verlust gerathen, pod- 
gyászom elveszett; einen 
Verlust erleiden, kárt val
lani, veszteséget szenvedni; 
Jemanden in Verlust brin
gen, valakit megkárosíta
ni; bei Verlust der Fracht, 
-a.fuvarhér elvesztésének ter
he alatt.

Verlustbringend, káros, kár
ral járó ' ein verlustbrin
gendes Geschäft, kárral 
já ró ügylet.

Verlustconto, h. veszteség
számla.

Verlustig, vesztes; seiner 
Beeilte verlustig gehen, 
jogait elveszteni, jogaitól 
megfosztatni.

Vermachen, hagyományoz
ni ; diese Summe wurde 
ihm von einem Verwand
ten vermacht, ezt az össze
get egy rokona hagyomá
nyozta neki.

V ermächtnis s, k. hagyó mány.
Vermächtnissgeber, h. ha

gyományozó.
Vermächtnissnehmer, h. ha- 

gyományos.
Vermautlien, vámolni, meg

vámolni; lassen Sie die 
Waaren vermauthen, vá
moltassa meg az árukat.

Vermehren , 1) szaporítani, 
megszaporítani; öregbíte
ni ; 2) sich vermehren, 
megszaporodni; növeked
ni; der Umlauf der Bank- 
billete hat sich um 4 M il
lionen vermehrt, a bank
jegyek forgalma 4 m illió
val szapoi'odott.

Vermehrung, n. szapoi’odás, 
gyarapodás; Vermehrung 
des Capitals, tőkeszaporu
lat.

Vermeiden, elkerülni; ich 
wünsche diese Auslagen 
zu vermeiden, szeretném e 
Madásokat megkímélni; 
können Sie das Ziehen 
vermeiden, desto besser, 
ha elkerülheti az intézvé- 
nyezést, annál jobb.

Vermeidung, n. elkerülés; 
zur Vermeidung der K o
sten, költségkímélés végett; 
bei Vermeidung des Aus
schlusses, kizárat ás terhe 
alatt.

Vermeintlich, vélelmezett; 
der vermeintliche Erbe, 
a vélelmezett örökös.

Vermengen, keverni, össze
keverni; elegyíteni.

Vermerken, megjegyezni, elő
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jegyezni; Einem etwas 
übel vermerken, rossz né
ven venni valamit valaki
től.

Vermes en, 1) felmérni; 2) 
hibásan mérni, kimérni.

Vermessung, n. fölmérés.
Vermiethen, bérbe adni, ki

adni ; zu vermiethen, bér
be adandó.

Vermindern , kisebbíteni, 
csökkenteni , apasztani ; 
suchen Sie unsern Ver
lust möglichst zu vermin
dern, igyekezzék vesztesé
günket lehetőleg apasztani; 
sich vermindern , keves- 
bedni, kisebbedni; der Gü
terverkehr hat sich ver
mindert, az áruforgalom 
apadt; der Fruchtpreis 
hat sich verm indert, a 
gabona ára. leszállott.

Verminderung, n. kevesbités, 
csökkentés; Verminderung 
des Preises , árapadás ; 
Verminderung des Grund- 
capitals, alaptőke leszállí
tása. \_szekeverni.

Vermischen, elegyíteni, ösz-
Vermissen, híjával lenni va

laminek, nélkülözni; wir 
vermissen in seinen Be
richten Klarheit und Kür
ze,í̂ nióŝ íásű!̂ ?;a?̂  híját lát
juk a világosságnak és rö
vidségnek ; wir vermissen 
seit einiger Zeit Ihre Auf
träge, kis idő óta. megren
delései híjával vagyunk; 
der Kassirer des Hauses 
N. wird seit dem 1. dieses 
Monats vermisst, N. ház 
pénztárnokát e hó elseje óta 
nem találják.

Vermitteln, közvetíteni; die 
Bank vermittelt Einkäu
fe von Staatsobligatio
nen, a bank államkötelezvé
nyek vételét közvetíti; ei
nen Streit vermitteln, 
pört eligazítani; vermit
telnder Handel, közvetítő 
kereskedelem.

Vermittelung, n. közvetítés, 
közbenjárás ; ich sende es 
Ihnen durch Vermitte
lung des Herrn N., N. úr



Verm ittelnugsvorschl. Vermögensinvestition Verpacknngsge wicht

által küldöm; ich ersuche 
Sie, sich oft meiner Ver
mittelung zu bedienen, 
kérem  ̂ használja fel gyak
ran szolgálMaimat; sich 
der Vermittelung einer 
Bank bedienen, hank köz
vetítésével élni.

Vermittelungsvorschlag, h. 
egyezkedési javaslat, békí
tési javaslat.

Vermittler, h. közvetítő, bé
kítő.

Vermögen, k. vagyon; be
wegliches Vermögen, ingó 
vagyon; ursprüngliches 
Vermögen, eredeti vagyon; 
gegenwärtiges Vermögen, 
jelenlegi vagyon; actives 
Vermögen, cselekvő va
gyon; passives Vermögen, 
szenvedő vagyon; er hat 
kein Vermögen, nincs va
gyona, vagyo7italan.

Vermögen, tehetni, b írn i; 
ich will thun, was ich 
vermag, megteszem, a mi 
tőlem telik ; wir haben ihn 
dazu vermocht, rábírtuk, 
rávettük.

Vermögenbeschreibung, n. 
vagyonösszeii'cis, vagyon- 
összeszámlálás.

Vermögend, módos, tehetős, 
vagyonos, jómódú.

Vermögenlos, vagyontalan.
Vermögensabschätzung, n. 

vagyonbecslés.
Vermögensabschluss, h. va~ 

gyonlezárás, vagyonméi'- 
leg.

Vermögensabsonderung, n. 
vagyon elkülönzése.

Vermögensbeschreibung, n. 
vagyonösszeirás.

Vermögensbestand, h. va
gyonállapot, .vagyonálla- 
dék.

Vermögensbestandtheil, h. 
vagyonalkatrész.

Vermögenseinlage, n. va
gy onhetét ; die vertrags- 
mässig festgesetzte Ver
mögen seinlagef társas ügy- 
téteknél), kikötött vagyon- 
betét.

Vermögensgemeinschaft, n. 
vagyonközösség.

Vermögensinvestition, n. 
vagy önbe fektetés.

Vermögenslosigkeit, n. va- 
gyontalanság.

Vermögensstand, h. vagyon
állapot.

Vermögenssteuer, n. vagyon
adó.

Vermögensübertragung, n. 
vagyonátruházás.

Vermögensumstände, Ver
mögensverhältnisse , va
gyonállapot ; ich kenne 
seine Vermögens Verhält
nisse nicht, nem ismerem' 
vagyoni állapotát.

V  ermögensverminderung,n. 
vagyonapadás. vagyoncsök
kenés.

Vermögensverwaltung, n. 
vagyonkezelés; selbststän
dige Vermögensverwal
tung, szabad vagyonkezelés, 
szabad rendelkezési jog sa
já t vagyona felett.

Vermöglich, tehetős, vagyo
nos, jó  módú.

Vermuthet, vélelmezett; ver- 
muthetete Handelsge
schäfte, vélelmezett keres- 
kedelmi ügyletek; vermu
thete Vollmacht, vélelme
zett meghatalmazás.

Vermuthiich, hihetőleg; der 
Preis wird vermuthiich 
höher gehen, az ár hihető
leg emelkedni fog.

Vermuthung, n. gyanítás, 
vélelem; in der Vermu
thung, dass SiedieWaaren 
verkauft haben, abban a 
hitben, hogy az árut elad
ta ; dies ist eine blosse 
Vermuthung, ez csak gya
nítás, ez puszta vélelem; 
aller Vermuthung nach, 
minden valószínűség sze
rint.

Vernachlässigen, elhaiiya- 
goln i; der Artikel ist 
gänzlich vernachlässigt, 
ezt a czikket egyátalán 
mellőzik.

Vernehmen, érteni, megérte
ni; ich freue mich zu ver
nehmen, örömmel értesü
lök ; ich habe es vernom
men, értésemre esett; sich
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vernehmen lassen, nyilat
kozni ; sich mit Jeman
dem vernehmen, valaki
vel megegyezni v. egyetér
teni.

Vernehmen, k. 1) értesülés,, 
hallomás; dem Verneh
men nach, hallomás sze
rint, a mint ha llik ; 2)' 
egyetértés; wir stehen 
nicht in gutem Verneh
men mit diesem Hause, 
ezzel a házzal nem vagyunk 
jó  egyetértésben.

Vernirte Waaie, n. verniro- 
zott áru (fénymázzal be
vont áruk, melyek nemes fé 
mek színét viselik) .

Veröffentlichen, közzétenni, 
kihirdetni, közhírré tenni.

Veröffentlichung, n. közzé
tétel, kihirdetés.

Veröfíentlichungspramie, n. 
közzétételi díj.

Verordnen, rendelni, meg
rendelni.

Verordnung, n. rendelés, 
rendelet; an die Verord
nung des Herrn N. (v .) 
N. úr rendeletére.

Verordnungsblatt, k. rende
letek tára.

Verordnungsweg, h. Im  Ver
ordnungswege, rendeleti 
úton.

Verpachten, haszonbérbe ad
ni, kiadni.

Verpachtung, n. haszonbérbe 
adás.

Verpacken, csomagolni, mál- 
házni; aufs neue verpa
cken, újból csomagolni;  
gehörig verpackt, Jü7 cso
magolt ; mit Spielraum 
verpacken, ritkásan pakol
n i ; jedes Collo für sich 
verpacken, minden dara
bot külön-külön csoma
golni. ,

Verpackung, n. 1) csomago
lás, málházás; beliebén Sie 
für gute Verpackung zu 
sorgen, szíveskedjék a jó  
csomagolásról gondoskodni;

(a. m. Packerlohn) cso
magolási díj, málházó bér.

Verpackungsgewicht , 
k. göngysuly.



Verpackungskosten Verrechnung Verschieden

VerpackuDgskosten, Verpa
ckungsspesen, csomagolási 
költség,csomagolás költsége.

Verpassen, elmulasztani, el
szalasztani ; eine günstige 
Gelegenheit verpassen, 
kedvező alkalmat elszalasz
tani.

Verpfänden, zálogul lekötni, 
elzálogositani; die Actien 
sind bei der Bank verpfän
det, a a banknál
vannak elzálogosítva; ich 
verpfände mich zum Vor
aus, előre kötelezem ma
gam.

Verpflegen, élelmezni,ellátni.
Verpflichten, kötelezni; 

halten uns für verpflich
tet Ihnen die Anzeige zu 
machen, kötelességünknek 
tartjuk Önt értesíteni, 
hogy . . . ;  der säumige 
Schuldner ist zur Zahlung 
von Zinsen verpflichtet, a 
késedelmező adós köteles 
kamatokat fizetn i; jeder 
Kaufmann ist verpflichtet 
Bücher zu führen, minden 
kereskedő köteles könyveket 
vezetni.

Verpflichtete Partei, n. kö
telezett fél.

Verpflichtung, n. kötelezett
ség ; Verpflichtung zur 
Führung der Handelsbü
cher, könyvvezetési kötele
zettség; icii nahm die Ver
pflichtung auf mich, köte
leztem magam , magamra 
vállaltam.

Verpflichtungsgrund, h. kö
telező alaf,jogczim .

Verpflichtungsschein, h. kö
telező jegy.

Verproviantiren, (ha j.) élel
mezni, élelemmel ellátni.

Verproviantirung, n. (haj.) 
élelmezés, élelemmel ellátás.

Verrechnen, 1) elszámolni; 
verrechnen Sie mir Ihre 
Anslsbgen, számolja fe l ne
kem kiadásait; 2) sich ver
rechnen, rosszul számolni, 
hibásan számolni, számo
lásban megtévedni; Sie ha
bén sich in der Factura 
verrechnet, Ön a számo-

latban számítási hibát kö
vetett e l;  ich hahe mich 
bei diesem Unternehmen 
verrechnet, ennél a válla
latnál csalatkoztam számí
tásaimban ; 3) sich ver
rechnen, kölcsönösen szá
molni egymással; leszámol
n i egymással.

Verrechnung, n. számadás, 
összeszámítás; felszámolás; 
zur Verrechnung ziehen, 
számon kérn i; es mag ei
ner späteren Verrechnung 
Vorbehalten bleiben, ké
sőbbi leszámolásra marad
hat; nur zur Verrechnung 
{oheqae jelzés), elszámolás
ra; m it Jemandem in Ver
rechnung stehen, száma
dásban lenni valakivel.

Verrechnungsart, n. felszá
mítási 77lÓd.

Verrechnungsdienst, h. el
számolási szolgálat.

Verrechnungsinstruction, n. 
számadási utasítás.

Verrichten, végezni, teljesí
teni; ich habe Ihren Auf
trag pünktlich verrichtet, 
megbízását pontosan telje
sítettem ; ich habe viel zu 
verrichten, sok dolgom van.

Verringern, kevesbíteni, csök
kenteni, csorbítani ; dies 
hat seinen Werth verrin
gert, ez értékét csökkentet
te, ez éi'tékét aláhbszállitot- 
ta; um unsern Vorrath so 
viel als möglich zu verrin
gern, hogy készletünket le
hetőleg apasszuk.

Verringerung, n. csökkenés; 
die Verringerung unserer 
Vorräthe hat eine Preis
erhöhung erwirkt, készle
teink apadása áremelkedést 
idézett elő.

Verrufen, éi'vényteleníteni, 
forgalomból kivonni v. ki
venni (pénzt).

Versammlung, n. gijülés; 
die Versammlung der 
Gläubiger, hitelezők gyű
lése.

Versammlungsort, h. gyü- 
léshely. [küldésről.

Versandanzeige, n. tudósítás
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Versandbuch, k. elküldési 
könyv.

Versandsteuer, n. elszállítási 
adó.

Versandtstation, n. küldő 
állomás.

Versandweg bestimmen, űá- 
nyitani , útját meghatá
rozni.

Versatz, h. 1) zálog; in Ver
satz geben, zálogba adni, 
elzálogositani; 2) elzálogo
sítás.

Versatzamt, k. zálogház.
Versatzzettel, h. zálogjegy.
V  er säum en, e lmulasztani ;

seine Geschäfte versäu
men, ügyeit elhanyagolni; 
Sie haben versäumt mir 
davon Nachricht zu geben, 
Ön elmulasztotta a dolgot 
velem tudatni; sich am 
Proteste versäumen, az 
óvással elkésni.

Versäumniss, n. elmulasztás, 
elhanyagolás, késedelem,

Verschaffen, szerezni, meg
szerezni, szerét ejteni; be
lieben Sie uns die folgen
den Waaren auf die wohl
feilste Art zu verschaffen, 
szíveskedjék a következő 
árukat számunkra a lehető 
legolcsóbban megszerezni; 
wenn ich es verschaffen 
kann, ha szerét ejthetem, 
ha megszerezhetem.

Verschenken, 1) elajándé
kozni, ajándékba oda adni; 
2) kimérni (ita lt).

Verscherzen, e játszani; sich 
seine Kunden verscher
zen, vevőit elidegeníteni.

Verschicken, elküldeni.
Verschieben, elhalasztani; 

von einem Tage zum an
dern verschieben, napról 
napra halasztani; egyik 
Alapról a másikra halogat
n i ; die Versteigerung ist 
auf drei Tage verschoben 
worden, az árverés három 
napra elhalasztatott.

Verschiebung, n. 1) (vu .) 
tolatás;'^) (b r.) más irány
ba terelés.

Verschieden, különböző; kü
lönféle ; die Baumwolle ist
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zu verschiedenen Preisen 
verkauft worden, a gyapo
tot különféle árakon adták 
e l ; verschiedene Meinun
gen, eltérő nézetek, eltérő 
vélemények; unsere Ernte 
ist in Hinsicht der Quan
tität sehr verschieden aus
gefallen, aratásunk meny- 
nyiségve fiézve nagyon kü- 
lönhözőleg ütött k i ; ver
schieden sein, különhöz- 
ni.

Verschiedenartig, különféle, 
vegyes, különfélekép,

Verschiedenheit, n. különb
ség ; különféleség, külön
bözet ; Verschiedenheit 
des Alters, (b izt.) korkü
lönbség.

Verselhessen, (a. m. verblei
chen) színét hagyni, fakul
ni ; die Farben dieser Tü
cher verselhessen, a kel
mék szinüket hagi>ják.

Verschiffen, (ha j.) elszállíta
ni ; Ihre Waaren werden 
unter neutraler Flagge 
nach Newyork versehifít, 
Önnek árui semleges lobogó 
alatt szállíttatnak Neio- 
yorkba; jetzt ist keine 
Möglichkeit vorhanden 
die Güter zu verschiffen, 
most nem lehető az árukat 
hajóiba szállítani.

Verschiffung, n. elszállítás 
hajón ; he jóra rakás.

Verschiiíangshafen, h. (ha j.) 
berakodási kikötő.

Verschifíungszeit, n. hajóra, 
rakodás id<je.

Verschlag, h. láda, faláda.
Verschlagen, 1) (ha j.) félre

hajtani ; dns Schiff wurde 
von seinem Wege ab 
und an die Küste ver
schlagen , a hajó útjáról 

• letérittetett és a partra 
vettetett; 2) elriasztani ; 
ich verschlage mir die 
Kunden hierdurch, ezzel 
elriasztom magántól a ve
vőket, ezáltal elidegenítem 
magamtól a vevőket; 3) es 
verschlägt nichts, nem 
tesz különbséget; nem fo r 
dít a dolgom semmit.

Verschlagen, ravasz, furfan
gos.

Verschleiss, h. 1) árulás, el
adás ; elárusítós; Ver
schleiss von Salz, sóáru
lás; Verschleiss vomKoh- 
len, kőszén el árusítása ; 2) 
üzlet, kereskedés; dieser 
Artikel passt sehr für Ih 
ren Verschleiss, ez a czikk 
igen illik  az Ön kereskedé
sébe.

Verschleissen, eladni, eláru
sítani.

Verschleisser, h. árus.
Verschieisspreis, //. eladási 

ár, bolti ár.
Verschleisssteuer, n. eláru- 

sítási adó.
Verschleudern, ( a. m. unter 

dem Preise verkaufen), 
elvesztegetni ( á ru t ); das 
heisst die Waaren mit Ge
walt verschleudern,^^: any- 
nyi, mint az árukat szánt- 
szándékkal elv észté geUn; er 
verschleudert sein Geld, 
elpocsékolja pénzét ; elfe- 
csérli pénzét.

Verschleuderung, n. elvesz- 
tegetés (árukról).

Verschluss, h. zá r; m t ge
sperrtem Verschlüsse, 
zárt állap tban; amtlicher 
Verschluss, hivatalos zár; 
amtlichen Verschluss an- 
legen, hivatalos zárt tenni 
valandre; etwas unter 
amtlichen Verschluss lé
gen, valamit hivatalos zár 
alá helyezni.

Verschmelzen, egybe olvasz
tani ; die beiden Gesell
schaften werden sich ver- 
schme'zen, mindkét társa
ság egybe olvad.

Verschmerzen. Den Verlust 
verschmerzen, a vesztesé
get eltűrni, a veszteséget 
kiheverni, a veszteségben 
megnyiigod7ii.

Verschmitzt, fortélyos, alat
tomos ; ein verschmitzter 
Kaufmann,/or/ß7i/os keres
kedő.

Verschoben , elhalasztott; 
verschobene Eente, elha
lasztott járadék.
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Verschonen, megkímélni, bé
két hagyni valakinek; wir 
würden Sie gerne damit 
verschont haben, örömest 
megkiméltük volna ettől.

Verschönerungsmittel, k. 
szépítő szer.

Verschossen, színe hagyott, 
fakult.

Verschreiben, 1) (a. w. be
stellen) megrendelni; ich 
habe die Waaren schon 
verschrieben, már megren
deltem. az árukat; 2) (a. 
m. schriftlich zusichern) 
írásban lekötni, zálogul le
kötni; ich habe ihm die 
Summe von 1000 Gulden 
verschrieben, ezer forintot 
kötöttéin le számára; 2) sich 
verschreiben, ( írásban)
tévedni, hibásan írn i.

Verschreibung, n. 1) rneg- 
rendelés; 2) írásbeli köte
lezés.

Vorschub, h. haladék, ha- 
laszték; dies wird noch 
einigen Vorschub veran
lassen, ez még némi hala
dékot fog okozni; die Sa
che lässt keinen Vorschub 
zu, a dolgot nem lehet kés
leltetni, a dolog halasztást 
nem tűr ; wir werden ohne 
Vorschub zur Ausführung 
schreiten, késedelem nélkül 
hozzá fogunk a dologhoz.

Verschulden, k. vétkesség ; 
es geschah ohne unser 
Verschulden, hibánkon kí
vül történt; concurriren- 
des Verschulden, együttes 
vétkesség.

Verschulden, 1) eladósodni; 
er ist verschuldet, eladó
sodott ; 2) sich an Jeman
den verschulden, vétket 
követni el valaki ellen, vé
teni valaki ellen.

Verschuldet, 1) adósságokkal 
terhelt (pl. jószág) ; eladó
sodott (em ber); verschul
det bis über die Ohren, 
fülig adós ; 2) vétkes; ver
schuldeter Unfall, vétkes 
baleset.

Verschuldung, n. vétség, vét
kesség ; wenn eine Ver-



schuldung des Käufers 
Verliegt, ha a vevő részén 
van a vétkesség,

Verschustern, elhakafcintoz- 
n i ; er hat die Sache ver- 
schustert, elbakafántos- 
kodta a dolgot.

Verschwenden, eltékozolni, 
elfecsérelni, elvesztegetni, 
elprédálni.

Verschwender, h, tékozló; 
notorischer Verschwen
der, czégéres tékozló, köztu
domású tékozló.

Verschwendung, n. fecsérlés, 
tékozlás.

Verschwiegenheit, n. titok
tartás; der Handelsmäk
ler ist gegen dritte Person 
zur Verschwiegenheit ver
pflichtet, az alkusz harma
dik személy irányában t i
toktartásra kötdeztetik; ich 
bitte um Verschwiegen
heit in Betreff dieser 
Mittheilung, kérem e köz
lést titokban tartani, kérek 
titoktartást e közleményre 
nézve.

Verschwiegenheitseid, h. t i
toktartási eskü.

Verschwindend, elenyésző; 
elenyészőleg; unser Vor- 
rath ist verschwindend 
klein, készletünk elenyésző
leg csekély.

Verschneiden , keverni 
(bort).

Versehen, 1) ellátni ; elintéz
n i ;  wir sind für einige 
Zeit versehen, egy időre 
el vagyunk látva; ich kann 
meine Geschäfte verse
hen, elláthatom ügyletei
met ; die Platzgeschäfte 
versieht (besorgt) mein 
Bruder, a piaczi ügylete
ket testvérem intézi e l; er I 
hat sich auf den W inter 
versehen, beszerzett té lire ; 
2) (a. m. erwarten od. hof
fen) várni, rem élni; ich 
möchte wissen, wessen ich 
mich zu versehen habe, 
szeretném tud7ii, mit várha
tok ; ich habe mich seiner 
nicht versehen, nein vár
tam őt; 8) tévedni, elvéteni;

V  er schustern

er hat es darin versehen, 
dass . , . abban hibázta el, 
hogy . . .

Versehen, k. tévedés, hiba; 
der AVechsel ist aus Ver
sehen nicht beigefügt wor
den, a váltó tévedésből nem 
mellékeltetett; wir bitten 
das Versehen zu entschul
digen, tévedésünkért bocsá
natot kérünk.

Versenden, küldeni, elkülde
ni ; szétküldeni.

Versender, h. küldő, elszál- 
litó.

Versendung, n. elküldés, el
szállítás ; ich bitte um 
prompte Versendung die
ser Güter, kérem ezeknek 
az áruknak pontos ( Iküldé- 
sét V. elszádlítását

Versendungsanstalt, n. szál
lító intézet.

Versendungsanzeige, n. je 
lentés az elküldésről.

Versendungsart, n. elszállí
tási mód.

Versendímgskosten, elszállí
tási költség.

Versatzamt, k. zálogház.
Verse tzb a r , elzálogosítható.
Versetzen, í )  zálogba adni v. 

tenni, elzálogosítani: 2) 
(a. m. an einen andern 
Ort setzen) , áthelyezni, 
más helyre tenni; (kv.) 
elhibázni a. rovatot, rossz 
rovatba tenn i; (nyomd.) 
rosszul szedni; 3) in die 
Noth Wendigkeit versetzt 
sein, kényszerítve lenni;
4) (a .m . vermischen) ele
gyíteni; Wein mit W as
ser versetzen, bort vízzel 
keverni; (pénzisme) önt- 
vényezni; 5) ( a. m. erwie- 
dern), viszonozni, felelni.

Versicherbar, biztosítható.
Versicherer, h. biztosító; für 

Versicherers Eechnung, 
a biztosító rovására; unse
re Versicherer überneh
men dergleichen Gefah
ren nicht, a mi biztosítóink 
ilynemű koczkázatot nem 
vállalnak el.

Versichern, 1) biztosítékot 
adni, biztosítani; bizonyos-

Versehen
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V  ersicherungscassa
sá tenni valami fe lő l; Sie 
können versichert sein, 
dass . , ,  biztos lehet a felől, 
hogy . . . ;  seien Sie versi
chert , dass . . . ,  legyen 
meggyőződve, hogy . . . ;  2) 
(b izt.) biztosítani; zum 
Vollen versichern, teljes 
értékig biztosítani; gegen 
Feuergefahr versichern, 
tűzkár ellen biztosítani.

Versichert, biztosított.
Versicherter, h. biztosított 

(az életbiztosításnál az az 
egyén, kinek életétől függ 
a biztosítás kifizetése).

Versicherung, n. 1) állítás, 
kifejezés; genehmigen Sie 
die Versicherung unserer 
tiefsten Hochachtung, fo
gadja Ön. legmélyebb tisz
teletünk kifejezését; Einem 
die Versicherung geben, 
dass .. . valakit bizonyossá 
tenni, hogy . . ;  2) (b izt.) 
biztosítás; Versicherung 
auf Ablebensfall, biztosítás 
halálesetre ; gegenseitige
V  ersicheru n g, kölcsönös 
biztosítás; laufende V er
sicherung, érvényben levő 
biztosítás; einé Versiche
rung abschliessen, biztosí
tást kötni; Versicherung 
auf Zeit, biztosítás határo
zott időre; Versicherung 
mit Prämie , nyeremény
nyel egybekötött biztosítás; 
Versicherung auf Ueber- 
lebensfall, biztosítás túlélés 
esetére.

Versicherungsagent, h. biz
tosítási ügynök ( rendesen 
a biztosító társaság helyi 
képviselője).

Versicherungsanstalt, n. biz
tosító intézet.

Versicherungsantrag, h. biz
tosítási ajánlat.

Versicherungsbedingungen, 
biztosítási feltételek.

Versicherungsbetrag, h. 
(b izt.) biztosítási összeg.

Versicherungseassa, n. biz
tositó pénztár ( Németor
szágban a gyári munkások 
sérülései ellen biztositó or- 
s. ágos intézmény).
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Versiclierungscontract, h. 
biztosítási szerződés.-

Yersiclierungsfond, h. bizto
sítási alap.

Versicherungsgebülir,n. biz
tosítási díj.

V ersiclier ungsgesellscliaft, 
n. biztosító társaság,

Versichérungsgescliaft , h. 
biztosítási ügylet.

Yersiclierungskosten, bizto
sítási költség.

Y  ersicherungspolizze , n. 
biztosító jegy; biztosító köt
vény.

Yersiclierungspramie , n. 
biztosító díj.

Yersicherungssumme , n. 
biztosítási összeg.

Yersiclierungstechniker, Ji. 
biztosítási szakember.

Yersicherungswerth, h. biz
tosítási érték.

Yersiclierungswesen, k, biz
tosítási ügy ; im Yersiche- 
rungswesen bewandert, 
biztosítási ügyben jártas.

Yersiclierungszwang, h. biz
tosítási kényszer.

Yersiegeln, lepecsételni, be
pecsételni.

Yersilberer, h. (sernél) el
árusító.

Yersilbern, 1) ezüstözniy meg- 
ezüstözni ; 2) pénzzé tenni, 
elárusítani.

Yersilbert, ezüstözött, ezüs
tös , ezüsttel bevont; ver
silberte Metalle, ezüstös 
érez.

Yersilbemng, n. 1) ezüstözés; 
2) pénzzé tétel, elárusí- 
tás.

Yersinken, elsülyedm; in 
Elend versinken, ínségbe 
esni.

Yersio in rém, befektetés, be
ruházás.

Yersion, n. (a. m. Wendung) 
fordulat.

Yersirt, jártas ( valamiben).
Yersorgen, gondoskodni va

lakiről V. valamiről; elát
ni ; den Markt versorgen, 
a piaczot ellátni; wir wer
den uns dort leicht ver
sorgen können,OÍÍ könnyen 
elláthatjuk magunkat;

sich für den W inter ver
sorgen, télire beszerezni.

Yersorgung, n. gondoskodás, 
ellátás.

Yersorgungsanstalt, n. ápoló 
intézet.

Yersorgungsberechtigt, ellá
tásra jogosított.

Yersorgungskassa,n. ellátási 
pénztár.

Yersortén (sich), magát (kü
lönféle árukkal) ellátni,

Yerspäten, elkésni.
Yerspätet, késett, elkésett; 

die verspätete Ausliefe
rung , késedelmes kiszol
gáltatás ( áruknál); ver
späteter Protest, elkésett 
óvás, idejét múlta óvás; 
Entschädigung wegen ver
späteter L ieferung, kár
pótlás elkésett szállításért.

Yerspätung, n. elkésés ; Yer- 
spätung erleiden, meg
késni.

Yerspeculiren (sich), rosz- 
szúl számítani, elszámítani 
magát (üzérkedésben).

Yerspielen, eljátszani, el
veszteni ; játékban vesz
teni.

Yersprechen, megígérni; die 
Saat verspricht eine gute 
Ernte, a vetés jó  aratást 
Ígér, a vetés jó  aratásra 
nyújt reményt; verspro
chener Betrag, kikötöttösz- 
szeg (pl. egy üzlettárs részé
r ő l ) ; ich verspreche mir 
einen glücklichen Aus
gang der Sache, az ügy 
szerencsés kimenetelét re
ményiem.

Yersprechen, k. ígéret.
Yersprochenermassen, ígé

ret szerint.
Yerspüren, észrevenni, meg

érezni ; der Eindruck die
ser Nachricht war kaum 
zu verspüren, e hir hatá
sát alig lehetett érezni, en
nek a hírnek alig volt ész
revehető hatása.

Yerstaatlichen, államosítani 
(pl. vasutat).

Yerstaatlichung, n. államo
sítás.

Yerstandigen, értesíteni, tu-
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dósítani, tudtára adni, ér
tésére adni; Jemand über 
den Sachverhalt verstän
digen, valakit az ügy mi
benlétéről értesíteni; sich. 
verständigen, értekezni, 
megegyezésre ju tn i;  su
chen Sie sich mit ihm 
über andere Bedingungen 
zu verständigen, igyekez
zék vele más feltételekben- 
megegyezni.

Yerständigung, n. 1) értesí
tés ; 2) megegyezés ; es ist- 
mir nicht gelungen eine 
Yerständigung unter den 
Parteien herbeizuführen, 
nem sikerült a felek közt 
megegyezést létre hoznom.

Yerständigungsschreiben,fe. 
értesítő levél.

Yerstehen, érteni, megérteni; 
er versteht nichts von die
sem Geschäftszw^eige, eh
hez az üzletághoz épenség- 
gel nem é r t; zu verstehen 
geben, értésére adni ; sich 
verstehen auf etwas, érte
ni valamihez; sich verste
hen zu etwas, reáállani 
valamire; magát rászánni 
valamire; es versteht sich 
von selbst, magától érte
tik ; der Preis versteht 
sich nur per Stück, ez az 
ár csak darab f vég)  számra 
vételnél értendő; zu einem 
höheren Preise kann ich 
mich nicht verstehen, ma
gasabb árba nem egyezhe
tem, magasabb árra nem tu
dom ikagamat rászánni; 
sich auf eineWaaré verste
hen, valamely áruezikkhez 
érteni; Sie verstanden 
sich mit einander, uns zu 
betrügen , összebeszéltek 
egymással, hogy minket 
megcsaljanak.

Yersteigern, árverezni, elár
verezni; gerichtlich ver
steigern, biróilag elárve
rezni.

Yersteigerung, n. árverés; 
elárverezés ; eine gericht
liche Yersteigerung wurde- 
angesagt, bírói árverés hir- 
dettetett ki.



Vorsteigerungsprotocoll Vepthun Vertreten

Vorsteigerungsprotocoll, k. 
árverési jegyzőkönyv,

Versteuern, megadóztatni.
Verstoss, h. hiba, (számítás

ban ).
Vorstossen, hibázni, véteni; 

sein Verfahren verstösst 
gegen den Handelsge- 
brauch, eljárása a kereske
delmi szokásba ütközik.

Verstreichen, elmúlni, lejár
ni, leteln i; die Frist ist 
längst verstrichen, a határ
idő már régen le járt; die 
gesetzliche Frist verstrei
chen lassen, a törvényes 
határidőt elmulasztani; 
volle vierzehn Tage sind 
rerstrichen, ohne dass 
ich eine Antwort von Ih 
nen erhalten habe, teljes 
két hét elmúlt s én még 
sem kaptam választ Öntől.

Versuch, kísérlet, próba; 
einen Versuch machen, 
próbát tenni, rueqkisérleni; 
wir haben hundert K ilo
gramm Thee ans Fiume 
bekommen, und machen 
Ihnen hiermit eine Sen
dung zum Versuch, száz 
kilogramm theát kaptunk 
Fűiméből s próbakép kül
dünk belőle.

V ersuchen, megkisérleni.
V ersuchweise, kisérletképen.
Versura, n. 1) áruforgalom; 

2) pénzfelvétel.
Vertagen, elnapolni, halasz

tani.
Vertauschen, kicserélni.
Verth eilen, felosztani, szét

osztani; die Kosten müs
sen vertheilt werden, a 
költségek megosztandók.

Vertheilung, n. megosztás, 
szétosztás.

Vertheilungsliste, n. (csőd) 
felosztási sorozat.

Vertheilungstabelle, n. fe l
osztási táblázat.

Vertheuern, megdrágítani, 
drágábbá tenni ; das hohe 
Agio hat alle Waare ver- 
theuert, a nagy ázsió min
den áruczíkket megdrágí
tott.

Vertheuerung, n. drágulás.

Verthun, elvesztegetni, elfe- 
cserélni: er hat Alles ver- 
than, mindenét elveszte
gette.

Vertrag, h. szerződés, kötés; 
einen Vertrag abschlies- 
sen, szerződést kötni, szer
ződni; einen Vertrag ma
chen od. eingehen, szerző
désre lépni, szerződni; ei
nen Vertrag lösen, szerző
dést felbontani; einseitig 
verbindender Vertrag, 
egyoldalulag kötelező szer
ződés.

Vertragen, eltűrni ; der Ar
tikel verträgt keinen ho
hen Zoll, ez az áruczikk 
nem bű  ja  el a nagy vámot; 
das verträgt sich nicht 
mit meinen Grundsätzen, 
ez elveimmel nem egyezik 
V. nem egyeztethető össze.

Vertragsabschluss, h. szerző
dés megkötése, szerződéskö
tés.

Verírsgsanerbieten, k. aján
lat szerződéskötésre,

Vertragsartikel, h. szerződési 
czikk, szerződés pontja.

Vertragsbrüchiger, h. szerző
dés szegő.

Vertragserfüllung, n. szerző
dés teljesítése.

Vertragsfähigkeit, n. szerző
dési képesség.

Vertragsgemäss, Vertrags- 
mässig, szey'ződésnek meg
felelő, szerződésszerű, szer
ződéses ; szerződés szerint; 
vertragsmassiger Betrag, 
szerződésileg megállapított 
összeg; er ist vertragsmäs- 
sig verpflichtet, szerződés 
szerint kötelezve van.

Vertragsoí’t, h. teljesítési 
hely.

Vertragspartei, n. szerződő 
fél.

Vertragsschliessend, szerző
dő; der Vertragsschlies
sende, a szerződő fél.

Vertragsstaat, h. szerződő ál
lam.

Vertragstheil, h. szerződő fél.
Vertragsurkunde, n. szerző

dés.
Vertragswidrig, szerződés el-
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lenes, szerződéssel ellenke
ző ; szerződés ellen.

Vertrauen, k. bizalom; im 
Vertrauen auf Ihre 
Freundschaft, barátságá
ban bizva; ein Vertrauen 
schenken, bizn i; wir dan
ken Ihnen für das uns 
bewiesene Vertrauen, kö
szönjük Önnek a belénk he
lyezett bizalmat; im Ver
trauen ges gt, köztünk le
gyen mondva, bizalmasan 
mondva.

Vertrauen, bizni, bizalommal 
lermi (valakihez).

Vertrauensmann, h. bizalmi 
férfiú.

Vertrauensperson, n. bizal
mi személy

Vertrauensposten , /i. (k v .) 
bizalmi tétel.

Vertrauensvotum, bizalmi 
szavazat.

Vertrauenswürdig, bizalom
ra méltó, megbízható.

Vertraulich, bizalmas; bizal
masan.

Vertraut. Mit den Geschäf
ten sehr vertraut sein, na
gyon jártasnak lenni az 
ügyletekben; mit dem Ge- 
schmacke einer Gegend 
vertraut sein, valamely v i
dék ízlését jó l ismerni; 
sich mit der Lage der Sa
chen vertraut machen, 
megismerkedni a dolgok 
állapotával.

Vertrauter, h. meghitt, meg
hitt ember, bizalmas em
ber ; Jemanden zum Ver
trauten seiner Geschäfte 
machen, valakit üzlete tit
kaiba avatni.

Vertrautheit, n. jártasság; 
ich zähle auf Ihre Ver
trautheit mit den Verhält
nissen Ihres Platzes, szá
mítok arra, hogy Ön helye 
viszonyaiban jártas.

Vertretbare Sachen, helyet
tesíthető dolgok.

Vertreten, képviselni; helyet
tesíteni ; ein Handelshaus 
vertreten, kereskedő házat 
képviselni; sich durch 
einen Anwalt vor Gericht
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vertreten lassen, via gát a 
bíróság előtt ügyvéd által 
l-éyviseltetvi; wir werden 
Ihr Interesse dabei ver
treten, az Ön érdekeinek 
védelviére leszünk, érde
keit képviselni fogjuk.

Vertreter, h. helyettes; kép
viselő.

Vertretung, n. képviselet, he
lyettesítés ; in Vertretung, 
( aláirásnál) helyett; meg- 
bizásából; Herr N. ist mit 
unserer Vertretung auf 
Ihrem Platze beauftragt, 
N. urat bíztuk meg, hogy 
az Ön lakóhelyén minket 
képviseljen.

Vertretungsbefugniss , n. 
képviseleti jogosít vány.

VertretungsVollmacht, n.
kép viseleti felhatalma z-
vány.

Vertrieb, h. keUt; forgalom
ba helyezés.

Vertrösten, hitegetni; er hat 
seine Gläubiger von Tag 
zu Tag vertröstet, hitele
zőit napról napra hite
gette.

Vertuschen, elsimítani; die 
Defraudation vertuschen, 
a sikkasztást elsimítani.

Verübeln, rossz néven venni, 
balul ma gyár ázni.

Verunglöcken, szerencsétle
nül járn i, káit va llan i; 
der Plan ist verunglückt, 
a terv semmivé l<tt, a terv 
dugába dőlt; es sind viele 
Schiffe verunglückt, sok 
hajó elveszett.

V er untreuen, eis i kkasztani.
Veruntreuung, n. sikkasztás, 

hűtlen kezelés.
Verursachen, okozni ; (ba jt) 

szerezni; Jemandem Ko
sten verursachen, költség
be verni valakit, költséget 
okozni valakinek.

Verurtheilen, elítélni, elma
rasztalni : zu e ner Geld
strafe verurtheilen, bírsá
golni, pénzre büntetni; in 
den Ersatz der Kosten 
verurtheilen, költségek 
megtérítésében elmarasz
talni.

Verurtheilter, h. elmarasz
talt fél.

Verurtheilung, n. elmarasz
talás.

Vervielfachung, Vervielfäl
tigung, n. többszörözés, 
sokszorosítás.

Vervollkommnen (sich), ma
gát tökéletesíteni.

Vervollständigen, kiegészíte
ni ; das Lager wieder ver
vollständigen, a raktárt 
ismét kiegészíteni.

Verwahren, eltenni, megőriz
ni, óvn i; sich verwahren 
gegen etwas, óvást tenni, 
tiltakozni; wir haben die 
Sendung wohl verwahrt 
erhalten, a küldeményt jó  
állapotban kaptuk.

Verwahrer, h. letéteményes, 
őrző, letétőrző.

Verwahrung, n. m egőrzés, 
gondviselés; etwas in Ver
wahrung gehen, megőrzés 
végett átadni ; ( értékpapi- 
rokról) letétbe adni ; etwas 
in Verwahrung nehmen, 
megőrzés végett átvenni; 
( értékpapírokról) letétbe
átvenni.

Verwahrungsantrag, h. őrzési 
ajánlat, letéti ajánlat.

Verwahrungsfrist, n. őrzési 
határidő.

Verwahrungsgebühr, n. le
tétdíj, őrzési illeték.

Verwahrungsvertrag, h. le
téti szerződés.

Verwalten, kormányozni, in 
tézni ; kezelni; Fonds ver
walten , pénzalapot ke
zelni.

Verwalter, h. sáfár, gond
nok, kezelő.

Verwaltung, n. igazgatás; 
kezelés; Verwaltung in 
eigener Eegie, házi keze
lés, önkezelés.

Verwaltungsausschuss, h. 
közigazgatási bizottság.

Verwaltungsjahr, k. üzletév.
Verwaltungskosten, kezelési 

költségek, igazgatási költ
ségek.

Verwaltungsrath, h. I) igaz
gató tanács; 2) igazgató 
tanácsos.
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Verwaltungrathssitzung, n. 
igazgatótanács ülése.

Verwaltungsrecht, k. köz- 
igazgatási jog.

Verwaltungsweg, h. lm  Ver
waltungswege, közigazga
tási utón.

Verwandeln, átváltoztatni, 
konvertálni l. Convertiren.

Verwandlung, n. átváltozta
tás l. Conversion.

Verwar ung, n. intés, rneg- 
intés.

Verwechseln, elcserélni, ki
cserélni ; összetéveszteni.

Verweigern, megtagadni; 
die Annahme Verweigern, 
elfogadást megtagadni, át
vételt megtagadni; er hat 
ihm seine Hilfe verwei
gert, megvonta tőle segé
lyét.

Verweigerungsfall, h, lm  
Verweigerungsfalle, meg
tagadás ecetén.

Verweis, h. megrovás, don/á- 
Zús; richterlicher Verweis, 
bírói dorgálás; Jemandem 
einen Verweis gehen od. 
ertheilen, valakit megdor
gálni,

Verweisen, 1) utasítani ; ich 
gestatte m ir Sie an Herrn 
N. zu _ verweisen, bátorko
dom Önt N. úrhoz utasíta
n i ; Jemandem mit sei
nen Forderungen auf den 
Eechtsweg verweisen, va
lakit követelésével per útjá
ra utasítani ; 2) fa. m. zu
rechtweisen} 7negróni,meg- 
pirongatni; J emandem 
etwas verweisen, megróvni 
valakit valamiért.

Verweisungszeichen, k.(kv.) 
hivatkozási jegy.

Verwendbar, használható, 
alkalmas.

Verwendbarkeit, n. használ
hatóság.

Verwenden,/o?’ditani (vala
mit valamire), használni, 
költeni; Jemanden wozu 
vei wenden, valakit vala
mire használni, alkalmaz
ni ; verwenden Sie den 
Ertrag zum Ankäufe von 
41̂ /0 Eente, fordítsa a bévé-
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telt 4 járadék vásárlásá
ra ; sich wozu verwenden, 
sich für etwas verwenden, 
valamiért fáradozni^ vala
miben fá radni; sich für 
Jemanden verwenden, ma
gát valakiért közben vetni; 
ich habe mich bei Ihrem 
Gläubiger verwendet, hi
telezőjénél közbevetettem 
magam.

Verwendung, n. alkalmazás, 
használat; értékesités ; ich 
habe für diesen Artikel 
keine Verwendung, ezt 
a czikket nem tudom 
használni; ein Kapital 
seiner bisherigen Ver
wendung entziehen, tőkét 
másra fordítani (m int 
a mire eddig használta
tott) ; auf die nützliche 
Verwendung seiner Kapi
talien bedacht sein, tőkéi
nek hasznos értékesítéséről 
gondoskodni.

Verwendungsausweis, h.föl- 
használási kimutatás.

Verwendungssteuer, n. fo 
gyasztási adó.

Verwerfen, megbuktatni; ei
nen Vorschlag verwerfen, 
javaslatot visszautasítani, 
indítványt elejteni.

Verwerthen, értékesíteni; 
pénzzé tenni; Ihr W ech
sel lässt sich ohne Ver
lust nicht verwerthen, az 
Ön váltóját veszteség nél
kül nem lehet értékesíteni; 
ein Kapital zu 5‘Vq ver
werthen, tőkét öt száza
lékra elhelyezni; verwer
then Sie, sobald als mög
lich Ihre Häuser und an
dere Im m obilien , tegye 
pénzzé mentül előbb házait 
és más ingatlanait.

Verwerthung, n. értékesités, 
pénzzététel; die Gläubi
ger können durch die Ver
werthung der Waaren be
friedigt werden, a hitelező
ket az árúk pénzzététele ál
tal ki lehet elégíteni.

Verwesen, kezelni, gondot 
viselni.

Verweser, h. gondnok, kezelő.

Verwickeln (sich), belekeve
redni ; sich in Unterneh
mungen aller Art verwi
ckeln, mindennemű válla
latokba belekeveredni; sich 
“in Schulden verwickeln, 
adósságokba keveredni, 
adósságokba merülni.

Verwickelt, szövevényes, bo- 
nyolu lt; die Finanzlage 
ist verwickelt, a pénzügyi 
helyzet bonyolult; es freut 
mich zu vernehmen, dass 
Sie nicht in den Banke
rott der Häuser N. verwi
ckelt sind, örömmel hal
lom, hogy N. házak buká
sában nincs érdekelve v. 
bebonyolodva.

Verwickelung, bonyodalom: 
der Fall dieses Hauses 
wird zu argen Verwicke
lungen führen, e ház bu
kása súlyos bonyodalma
kat fog előidézni; wir wer
den alles Mögliche thun, 
um weiteren Verwickelun
gen vorzubeugen, minden 
lehetőt megteszünk, hogy a 
további zavaroknak elejét 
vegyük.

Verwiegen, elmérni (mérés
ben V. mázsálásban hibát 
követni el).

Verwinden, (a. m. ver
schmerzen), elfelejteni; 
(valamely hajból) kiépül
ni ; ich habe den Schaden 
noch nicht verwunden, 
még nem hevertem ki a 
kárt.

Verwirken, eljátszani; er 
hat seinen Kredit ver
wirkt, eljátszotta hitelét.

Verwirklichen , valósítani, 
létesíteni; sich verwirkli
chen, valósulni, létesülni.

Verwirrung, n. zavar; un
ser Markt ist in voller 
Verwirrung, piaczunk tel
jesen zavarban van; die 
Nachricht hat eine grosse 
Verwirrung auf der Börse 
hervorgebracht, ez a hir 
nagy zavart okozott a bör
zén (tőzsdén).

Verwirthschaften, tékozolni.
Verzählen, rosszul számolni,
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a számlálást elhibázni; die 
Kechnung stimmte nicht, 
weil ich mich verzählt 
hatte, a számadás nem 
egyezett, mivel elhibáz
tam.

Verzehren, elfogyasztani; 
sein Geld verzehren, pén
zét elkölteni.

Verzehrungssteuer, n. fo 
gyasztási adó.

Verzeichnen, 1) följegyezni; 
die am Bande verzeichne- 
ten Preise, az oldalt jegy
zett árak; wir haben nur 
den Verkauf von Baum
wollen zu verzeichnen, 
csak gyapotáruk eladását 
jegyezhetjük; Paris ist 
zum verzeichneten Kurse 
wenig begehrt, párizsit 
(párizsi értékpapírt) a 

jegyzett áron kevéssé keres
nek; 2) rosszid jelölni, téve
sen je lö ln i; die Ballen sind 
verzeichnet, a csomagok 
hibásan vannak jelölve.

Verzeichniss, k. jegyzék, 
lajstrom; alphabetischem 
Verzeichn iss , betűsoros 
jegyzék; Verzeichniss von 
Geldsorten, pénznemek 
jegyzéke.

Verzeichnissblatt, k. jegyzék
lap.

Verzicht, h. lemondás; Ver- 
.zieht leisten, lemondani; 
ich leiste auf solche Ge
schäfte Verzicht, lemon
dok ilynemű ügyletekről, 
felhagyok ilynemű ügyle
tekkel.

Verzichten, lemondani, fel
hagyni valamivel; auf die 
Klage verzichten, a kere
setről lemondani.

Verzichterklärung,«, lemon
dó nyilatkozat.

Vorzichtleistung, n. lemon
dás.

Verzichtrevers, h. lemondási 
nyilatkozat.

Verziehen, (a. m. in die 
Länge ziehen) huzni-ha- 
lasztani (va lam it); sich 
verziehen, húzódni; die 
Sache verzieht sich, a do
log húzódik.



Verzieren , disziteni, feldí
szíteni.

Verziert, iratos.
Verzierung, n. díszítés.
Verzinsen, kamatoztatni; 

das Kapital verzinset sich 
mit 5'Vo, a töke 5 százalé
kot kamatoz; dieses Pa
pier verzinst sich hoch, 
ez a papír nagy kamatot 
hoz; die ausgeíosten Obli
gationen werden vom Ta
ge der Eückzahlung an 
nicht mehr verzinst, a 
kisorsolt kötelezvények a 
visszafizetés napjától kezd
ve nem kamatoznak.

Verzinslich, /icr/?2aío2:o; ka- 
matot hajtó; verzinsliche 
Schuld, kamatozó adósság; 
etwas verzinslich anlegen, 
valamit kamatra kiadni; 
verzinslich ab 1-ten De
cember, deczember elsejé
től kamatozó.

Verzinsung, n. kamatozás; 
kamatoztatás; die Verzin
sung dieser Obligationen 
erfolgt halbjährig, e köte
lezvények kamatfizetése fél
évenként történik.

Verzögern, késleltetni, huzni 
halasztani; die Sache wird 
verzögert, az ügy elhúzó
dik.

Verzögerungszinsen, kése
delmi kamat.

Verzollbar, vám alá eső.
Verzollen, vámot fizetni; 

megvámoltatni ( árut) ;  ha
ben Sie nichts zu verzol
len? nincs vámolni valója?; 
zehn Centner zu 10 Gul
den verzollt, tíz mázsa 10 
forintjával megvámolva.

Verzollung, n. megvámolta- 
tás, vámfizetés; der Ver
zollung unterworfen sein, 
vám alá esni.

Verzuckerte Früchte, czuk- 
rozott gyümölcsök.

Verzug, h. haladék, késede
lem ; die Sache leidet kei
nen Verzug, a dolog nem 
tűr halogatást; a dolgot 
nem lehet halogatni; sofern 
Gefahr im Verzüge ist, a 
mennyiben a halasztás ve-

Verzieren

szélylyel já r  ; mit der L ie 
ferung im  Verzüge sein, 
a szállítással késni; wir 
werden Ihre Aufträge 
ohne Verzug ausführen, 
megrendeléseit késedelem 
nélkül fogjuk teljesíteni.

Verzugszinsen, késedelmi ka
mat.

V  erzweif élt, kétségbeesett;
kétségbeejtő.

Verzweigen (sich), (vu .) el
ágazni.

Vesicatorpapier, k. hólyag- 
huzópapir.

Vesicatortafíet, h. hólyaghu- 
zó tafota.

Via, át, á lta l; Via Debre- 
czen, Debreczenen át.

Viadra, folyadékmérték Ro- 
maniábaíi =  10 oka =  
U'169 l,

Viaticum. k. utravaló.
Viceconsul, h. alconsul.
Vicedirector, h. aligazgató; 

helyettes igazgató.
VTceprasident, h. másodel

nök, alelnök.
Vicinalbahn, n. (vu .) helyi 

érdekű vasút, másodrendű 
vasút.

Vicinalweg, h. községi ut.
Victoria, victoria (kátrány- 

festék ).
Victualien, élelmi szerek.
Victualieníiandel, h. eleség- 

árulás , élelmiszerkereske
dés.

Victualienverschleiss, h. élel
mi szerek árulása, élelmi 
szerek eladása.

Victualienverschleisser, h. 
eleségárus.

Vide, lásd.
Vidimiren, láttamozni; vidi- 

inirte Abschrift, láttamo- 
zott másolat.

Vidimirungsclausel, n. lát
tamozási záradék.

Vidiren, láttamozni.
Vieh, k. marha, barom.
Vieharznei, n. barom-orvos

ság.
Viehfutter, k. takarmány.
Viehglocke, n. marhakolomp, 

kolomp.
Viehhandel, h. marhakeres

kedés.

Verzugszinsen
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Viehhändler, h. marhakeres
kedő.

Viehmarkt, h. marhavásár, 
baromvásár; barompiacz.

Viehpass, h. marhalevél.
Viehpulver, k. marhapor.
Viehsalz, k. marhasó.
Viehschelle, n. kolomp.
Viehstand, h. marha-állo

mány, marhaszám.
Viehversicherungsgesell

schaft, w. állatbiztosító tár
saság.

Viehzoll, h. marhavám.
Vieh ver Sicherung, n. állat

biztosítás.
Viel, sok, számos ; számosán; 

noch einmal so viel, még- 
annyi, még egyszer annyi; 
ich habe viel zu thun, sok 
dolgom van; es hat mich 
viel gekostet, sokba van 
nekem, sokba került.

Vielfärbig, sokszínű.
Vielfrassfell, k. rozomákbőr.
Vielgiltig, sokat érő.
Viertel, k. negyedrész, ne

gyed, fertály.
Viertelgulden, h. negyedfo

rin t ; ( népiesen)  ezüst hu
szas.

Vierteljährig, vierteljähr
lich, évnegyedes; évnegye
denként ; zahlbar in vier
teljährlichen Terminen, 
űzetendő évnegyedenként.

Vierteljahrsschrift, n. (kk.) 
évnegyedes folyóirat.

Vierteljahrsweise, évnegye
denként.

Vignette, n. czimkép, czim- 
rajz.

Vigognewolle, n. vigogne- 
gyapju.

Vinculation, n. lekötés.
Vinculiren, lekötni, bánat

pénzzel biztosítani; (h r.) 
lekötni ( forgalomból ki 
vonni, árfolyamból kizár
n i).

Vinculirt, lekötött; vinculir- 
te Obligation, lekötött köte
lezvény.

Vinculirung, n. lekötés ; die 
Vinculirung der erlegten 
Werthpapiere, a letett ér
tékpapírok lekötése.

Vinculum, k. kötbér.

Vincnlnm



Vindicant V itrio lerz Vollw ic litig

Vindicant, h. visszakövetelő.
Vindication, n. (tk .) vissza

követelés.
Viiidicationsbereclitigt, 

visszakövetelésre jogosított.
Vindicationsklage, n. (tk.) 

visszakövetetési kereset.
Vindiciren, (tk .) visszaköve

telés.
Violetholz, /c. violafa.
Violin, n. hegedű.
Violin, k. violin (kátrányfes

ték ).
Violinbogen, li. hegediívonó.
Violine, n. hegedű.
Violinsaite, n. hegedühúr.
Violoncello, k. gordonka.
Vipernknochen, h. vipera- 

csont.
Virement, k. 1) átruházás; 2) 

kölcsönös leszámolás (kid. 
vásárok alkalmával).

Virtualitatskaiif, h. remény» 
beli vétel.

Visa, n. aláírás^ hitelesítés; 
láttamozás (útleveleken).

Visetholz , k. fizetfa , sár- 
gafa.

Visiren, megokolni; die 
Weinfässer sind amtlich 
yisirt worden, a horhordó- 
kat hivatalosan megakól- 
ták.

Visirerlohn, h. akólódij.
Visirmaass, k. okoló mérték^ 

hitelesítő mérték.
Visirstab, h. akoló^ mérő 

vessző.
Visitation, n. vizsgálat.
Visitationsrecht, k. meg- 

szemlélési jog, motozási 
jog.

V^isitkarte, n. látogató jegy, 
névjegy.

Visitkartenpapier, k. látoga
tó jegy papiros.

Vis major (a. m. unabwend
bares Ereigniss), elhárit- 
hatlan esemény, erőhata
lom.

Vista, A  vista, lá tra ; á vista 
Wechsel, h. látra szóló 
váltó.

Vistacours, h. lát-árfolyam.
Vitalitien-Vertrag, h. életjá

radékszerződés.
Vitalitium, k. életjáradék.
Vitriol, h. gálicz, gáliczkö;

blauer Vitriol, rézgálicz; 
grüner Vitriol, vasgálicz.

Vitriolerz, k. gáliczércz, kén
kova g.

Vitriolöl, k. gáliczolaj, kén
sav.

Vitriolpulver, k. gáliczpor, 
gáliczliamu.

Niiriol^aXz.k. gálicz, gáliczsó.
Vitriolsäure, n. gáliczsav, 

kénsav.
Vliess, k. gyapjufürt.
Vog, kereskedelmi súly D a

nidban —  18 kg; Norvé
giában =  30 kg.

Vogelbalg, h. tollas madár
bőr.

Vogelbauer , h. madárka
litka.

Vogeldotter, h. sárga repcze; 
lenmag.

Vogeldünger, h. guanó.
Vogeldunst, h. madársörét.
Vogeifutter, k. madáreleség.
Vogelhandel, h. Vogelhand- 

lung, n. madárkereskedés.
Vogelhändler, h. madárárus.
Vogelleim, li. madárenyv.
Vogelnetz, k. madárháló.
Vogelverkäufer, h. madár- 

árus.
Völkerrecht, k. népjog, nem

zetközi jog.
Völkerrechtlich, népjogi; 

népjogüag, nemzetközi jog  
szerint.

Volksbank, n. népbank.
Volksheuer, (ha j.), matróz- 

bér (ellentétben a aGagey>~ 
val, mit csak a kapitány és 
tisztek kapnak).

Volks vermögen, k. nemzeti 
vagyon.

Volkswirtschaft, n. nemzet- 
gazdaság.

Volkswirtschaftslehre , n. 
nemzet gazdaságtan, nem
zetgazdaság.

Volkswohlstand , h. népjó
lét.

Volkszählung, n. népszám
lálás.

Voll, teli, teljes; teljesen; die 
volle Summe, az egész 
összeg; voll bezahlen, tel
jesen kifizetni; eine Mün
ze für voll nehmen, a 
pénzt névértékben elfogad-
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n i ; unsere Fabriken sind 
voll beschäftigt, gyáraink 
teljesen el vannak foglalva.

Vollactie, n. teljes részvény.
Vollberechtigt, teljes jogú ; 

teljes joggal.
Volleinzahlen, teljesen befi

zetni ( részvényre).
Volleinzahlung, n. teljes be

fizetés (részvényekre).
Vollgarn, k. legfinomabb len

fonal (kid. ivestfáliai).
Vollgedeckte Noten, (bank) 

teljes fedezetű bankjegyek.
Vollgeding, k. köbös szak- 

má7iy.
V o l l g i l t i g , értékü( pénz).
Volljährigkeit, n. nagykorú

ság.
Vollkaufmann, h. teljes jogú 

kereskedő.
Vollmacht, n. 1) teljhatalom, 

teljes hatalom; 2) megha
talmazás ; gerichtliche 
Vollmacht, törvényes meg
hatalmazás, bírói megha
talmazás ; unumschränkte 
Vollmacht ,unb e s ehr änkte 
Vollmacht, korlátlan meg
hatalmazás.

Vollmachtgeber, h. megha
talmazó.

Vollmachtnehmer , Voll
machtsinhaber, h. megha
talmazott.

Vollmachtsüberschreitung , 
n. meghatalmazás megsze
gése, meghatalmazás túl
lépése.

Vollmachtsverhältniss, k. 
meghatalmazási viszony.

Vollmass, k. teljes mérték.
Vollpfropf en̂  Volls topfen, 

zsúfolni.
Vollstreckbarkeit, n. végre

hajthatóság.
Vollständig, űeZ;es; teljesen.
Vollstrecken, végrehajtani.
Vollstreckung, n. végrehaj

tás.
Vollstreckungsbefehl , h. 

végrehajtási parancs.
Vollstreckungsbescheid , 

Vollstreckungbeschluss, 
végrehajtási végzés.

Vollwichtig, teljes súlyú; die 
Dukaten sind vollwichtig, 
az aranyok teljes súlyúak.



Vollzäh lig Voranssetzen V orgänger

Vollzählig, teljes számú; tel
jes számmal.

Vollziehen, foganatosítani., 
végrehajtani; einen Auf
trag vollziehen, megren
delést végrehajtani, meg
rendelést teljesíteni.

Vollziehung, n. végrehajtás.
Vollziehungsverfahren, k. 

végr eh aj tási élj árcis.
Vollzug, h. végrehajtás; in 

Vollzug bringen ocl. se
tzen, végrehajtani, fogana
tosítani.

Volontär, h, önkéntes, gya
kornok (o ly kereskedő se
géd, ki fizetést nem kér).

Vom Hundert, száztóli, szá
zalék.

Vonnöthen. szükséges; ich 
habe nicht vonnöthen zu 
verkaufen, nincs szükségem 
eladni.

Vorabend, h. előeste; wir 
stehen am Vorabende ei» 
ner Krisis, válság küszö
bén állunk.

Voranschlag, h. (pénzügy), 
előirányzat, előleges költ
ségvetés; in Voransclilag 
bringen, előirányozni, elő
irányzatba tenni.

Voranschlagsziffer, n. ( előle
ges )  költségvetési számté
tel.

Voranzeige, n. előleges jelen
tés, előleges hirdetés.

Vorarbeit, n. előmunkálat, 
előkészület.

Voraus, előre; im Voraus 
bezahlen, előre kifizetni.

Voraus, h. előleg.
Vorausbezahlen, előre fizet

n i;  előre kifizetni.
Vorausbezahlung, n. előre 

fizetés; előleg; Bie kön
nen über Ihre Gelder ver
fügen oder mir dieselben 
als Vorausbezahlung in 
Händen lassen, rendelkez
hetik pénzéről vagy itt 
hagyhatja nálam előlegül.

Vorauserheben , előre fel
venni.

Vorausgabe, n. előleg.
Vorausgaben, előlegezni.
Voraushaben. E r hat schon 

den halben Lohn voraus.

feie bérét már előre kivette; 
er hat vor anderen nichts 
voraus, semmivel sincs 
előbbre a többinél, nincs 
előnye inások felett.

Voraussetzen, előre feltenni; 
feltételezni; vorausgesetzt, 
dass..., feltéve, hogy . .  .

Voraussetzung, n. feltétel; 
in der Voraussetzung 
preiswürdiger Waare, fel
téve, hogy árát megérő árut 
kapunk; unter der Voran
setzung, dass..., feltéve, 
hogy . . .

Voraussicht, n. 1) elő vigyá
zat : 2) in Voraussicht 
künftigen Bedarfs kaufen, 
tekintettel a beállandó szük
ségletre vásárolni; in Vor
aussicht einer Herabset
zung der Zölle, a vám le
szállítását előre látván.

Voraussichtlich, előrelátha
tó ; előre láthatólag.

Vorauszahlen, 1) előre fizet- 
r i ; 2) előlegezni.

Vorauszahlung, n. 1) előre
fizetés ; 2) előlegezés.

Vorbehalt, h. fenntartás, ki
kötés, záradék ; m it dem 
Vorbehalte, dass ..., azzal 
a kikötéssel, hogy . . . ;  mit 
allem Vorbehalt meiner 
Rechte, jo.ga?/a teljes fenn- 
tartcLsával;\n\tex üblichem 
Vorbehalte, a szokásos 
fenntartással; ich erwarte 
Ihre bestimmte Antwort 
und ohne irgend einen 
Vorbehalt, határozott vá
laszt várok, még pedig 
minden fenntartás nélkül.

Vorbehalten, fentartani, ki
kötni ; alle Rechte Vorbe
halten, minden jogot fenn
tartva.

Vorbehaltlich,/ewwíflríds v. 
kikötés mellett, fenntartás
sal, fenntartva, kikötve; 
Vorbehalt!icli des richti
gen Eingangs, a pénz pon
tos beérkezésének feltétele 
alatt, fenntartva azt, hogy 
a pénzek valóhan befoly
nak ; vorbehaltlich Ihrer 
Genehmigung , jóváha
gyását feltéve.
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Vorbeigehen, k. lm  Vorbei
gehen, mellesleg; im Vor
beigehen erwähnen, mel
lesleg V. odavetőleg emlí
teni.

Vorbeigehen lassen, elmu
lasztani.

Vorbereitung , n. előkészü
let ; wir haben die nöthi- 
gen Vorbereitungen ge
troffen, megtettük a szük
séges előintézkedésekeU

VorlOeugen, elejét venni (va
laminek ) ;  wir haben uns 
alle Mühe gegeben um die
sem Hebel vorzubeugen, 
megtettünk minden lehetőt, 
hogy e bajnak elejét ve- 
gyük.

Vorbilanz, n. elő mérleg, ki- 
sérleti mérleg.

Vorbörse, n. előbörze ( a bör
zeórákat megelőző összejö
vetel) ; in Folge einer 
falschen Privatdepesche 
war an der Vorbörse eine 
grosse Baisse eingetreten, 
egy költött magánsürgöny 
következtében az előbörzén 
nagy csökkenés támadt.

Vorconcession, n. előmun
kálati engedély.

Vordatiren, előre keltezni; 
előre tenni (keltét valami
nek )  ; eine vordatirte Ur
kunde, előre keltezett ok
irat.

Vorderlader, h. elöltöltő fegy
ver.

Vordermann, h. (v .) előző.
Vorderseite, w. előlap; (pénz

nél) Írásos oldal.
Vor enthalten, visszatartani; 

sich etwas vorenthalten, 
kikötni valamit.

Vorerwähnt, fentebb emlí
tett.

Vorfall, h. esemény, eset; ich 
bitte bei Vorfällen meine 
Dienste in Anspruch zu 
nehmen, kérem szolgála
taimat előforduló esetekben 
igénybe venni.

Vorgänger, h. előd; erhalten 
Sie mir das Vertrauen, 
mit welchem Sie meinen 
Vorgänger beehrt haben, 
tartsa fenn irántam is azt



Vorgängige Vorhem d Vorliegend

a bizalmat, melylyel elődö
met megtisztelte.

Vorgängige Androhung, n. 
előzetes megintés.

Vorgeben, k. ürügy.
Vorgehen, k. eljárás.
Vorgehen, 1) elölmenni; 2) 

(a. m. einen Vorzug ha
ben) elöbbvaló lenn i; die 
privilegirten Gläubiger 
gehen den übrigen Gläu
bigern vor, a kiváltságolt 
hitelezők a többieknél 
előbbvalók; 3) történni;
die Veränderungen, wel
che in unserm Hause 
vorgegangen sind, a há
zunkban történt változá
sok.

Vorgelegt, felmutatott.
Vorgeschossenes G e ld , k. 

előlegezett pénz.
Vorgesetzt, felettes; die Vor

gesetzte Direction, afelet
tes igazgatóság.

Vorgesetzter, h. elöljái'ó, fel
jebbvaló.

Vorhaben, szándékozni, szán
dékkal lenni; wir haben 
vor bei Ihnen Consignatio- 
nen zu machen, szándé
kunk Önnél megrendelése
ket tenni.

Vorhaben, k. szándék.
Vorhalten, tartani; dieser 

Vorrath wird nicht lange 
Vorhalten, ez a készlet nem 
soká tart.

Vorhand, n. elsőség; elsőbb
ség ; ich lasse Ihnen die 
Vorhand, elsőbbséget adok 
Önnek.

Vorhanden, Zeíő2:ó'; vorhan
den sein, létezni; alles 
was von erster Qualität 
vorhanden war, ist ver
kauft, a mi első minőségű 
áru volt, az mind eladatott; 
Geld ist reichlich vor
handen, pénz bőven van.

Vorhandensein und Höhe 
des Schadens, (hizt.) kár 
létezése és mennyisége.

Vorhang, h. függöny.
Vorhängeschloss , k. lakat.
Vorhanghalter, h. függöny- 

tartó. [kelme.
Vorhangstoff , h. függöny-

Kereskedelmi szótár.

Vorhemd, k. ingelŐ, előing.
Vorherbestellen, előre meg

rendelni.
Vorherig, előzetes; előzete

sen ; ohne vorherige An
zeige, előzetes tudósítás 
nélkül.

Vorherrschend, túlnyomó; 
túlnyomólag; vorherr
schend ist das Angebot in 
den Eisenbahnobligatio
nen , a kinálat túlnyomó 
a vasúti kötelezvények
ben.

Vorhinein. Im  Vorhinein, 
előre, előzetesen; im Vor- 
liinein erhalten, előre fö l
vett.

Vorhineinspesen, előleges 
költség.

Vorhineinzinsen, előre fe l
vett kamatok.

Vorig, előbbi, előbbeni ; Sal
do voriger Eechnung, 
előbbi számla egyenlege; 
vom 30-sten vorigen M o
nats, múlt hó 30-ától.

Vorindossant, h. (v .) előző 
fór gatmányozó.

Vorjahr, k. múlt év; im Vor
jahre , tavaly, múlt év
ben.

Vorjährig, tavalyi, mult évi.
Vorkauf, h. 1) elővétel, elő

vásárlás; 2) (a. m. Vor
kaufsrecht), elővételi jog.

Vorkäufer, h. elővásárló; die 
Vorkäufer verderben den 
Handel, az elővásárlók 
rontják a kereskedést.

Vorkaufsrecht, k. elővásár
lási jog, elővételi jog.

Vorkehren, intézkedni.
Vorkehrung, n. intézkedés ; 

wir haben die nöthigen 
Verkehrungen getroffen, 
a kellő intézkedéseket meg
tettük ; kellőleg intézked
tünk.

Vorkommen, előfordulni; 
dieser Posten kommt in 
meinen Büchern nicht 
vor, ez a tétel nem fordul 
elő könyveimben; ein sol
cher Fall ist mir noch 
nicht vorgekommen, ily  
esetet még nem értem; so 
schöne Qualität ist mir
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noch me vorgekommen, 
ily  szép minőségű ám  még 
sohasem került szemem elé.

Vorkommen, fe. Bei Verkom
men, alkalmilag, adandó 
alkalommal.

Vorkommend, előforduló; 
vorkommenden Falles, 
előforduló esetben.

Vorkosten, előköltségek.
Vorladen, idézni.
Vorladung, n. idézés.
Vorladungsbefehl, h. idéző 

parancs.
Vorladungsschreiben, k. idé- 

ző levél.
Vorlagblatt, k. mintalap.
Vorlage, n. 1) (a. m. vorge

legte Schrift), előterjesz
tés ; Vorlage machen, elő
terjesztést tenni; 2) i?*aű- 

a; Vorlage zum Zeich
nen, rajzpéldány; 3) (a. 
m. vorläufige Auslage), 
előleg; előlegezés ; das 
nöthigt micii, schwere 
Vorlagen zu machen, ez 
által kényszerítve vagyok 
nagy előlegezéseket tenni.

Vorlauf, h. rezes (pálinkafő
zésnél).

Vorläufig, előzetes; előzete
sen; vorläufige Anzeige, 
előzetes hirdetés; das vor
läufig entworfene Inven
tar ium, előzetesen készített 
le ltár; vorläufige Aufkün
digung, előleg es felmondás; 
vorläufig halte ich für das 
Beste, egyelőre legjobbnak 
tartom, hogy . . .

Vorlegen, előterjeszteni; ei
nen Wechsel vorlegen, 
váltót bemutatni; die Bü
cher vorlegen, a könyve
ket felmutatni.

Vorlegeschloss, k. lakat.
Vorlegung, n. bemutatás,fel

mutatás.
Vorliebe, n. előszeretet.
Vor liegen, 1) előtte lenni; 

der Bericht liegt den Ac
tionären vor, a jelentés a 
részvényesek előtt fekszik; 
2) fennforogni; es liegt 
gar kein Grund vor, nincs 
semmi ok reá.

Vorliegend, fennforgó; im

23



Vorm aass Vorpräm ie Vorschnsszahlimg

vorliegenden Falle, fenn
forgó esetben.

Vormaass , k. mintamérték.
Vormaisch, n. elöczefre.
Vormals, ezelőtt, hajdan; 

das Haus A. B., vormals 
A  et Cie, Ä. B. ezelőtt A. 
és társai.

Vormann, h. (v .) előző.
Vormerk, h. előjegyzés.
Vormerkbuch, k, előjegyző 

könyv; in ’s Vormerkbuch 
eintragen, előjegyezni.

Vormerken, előjegyezni; fe l
jegyezni.

Vormerkung, n. előjegyzés; 
von etwas Vormerkung 
nehmen od. machen, va
lamit előjegyezni; w ir bit
ten gute Vormerkung von 
unserer Unterschrift zu 
nehmen, kérjük aláírásun
kat figyelembe venni; pri
mo" loco Vormerkung, 
(tk .) első helyen való elő
jegyzés.

V ormerkungsbewilligung,92. 
(tk .j előjegyzési engedély.

Vormerkungsgesuch, k. ( tk.) 
előjegyzési kérvény.

Vormerkungswerber, h .(tk .) 
elŐj egyeztető.

Vormund, h. gyám.
Vormundschaft, n. gyám

ság; unter Vormundschaft 
stehen, gyámság alatt len
ni ; unter Vormundschaft 
stellen, gyámság alá he
lyezni.

Vormundschaftliche Behör
de, Vor munds chaftsb ehör- 
de, gyámhatóság, árvaszék.

V ormundschaftliches Ge
richt, k. gyámbiróság, ár
vaszék.

V  ormundschaftsangelegen- 
heit, n. gyámsági ügy.

Vorname, h. keresztnév.
Vornehmen, 1) elővenni; 

lassen Sie die Versen
dung der Güter sofort 
vornehmen, azonnal vé
tesse foganatba az áruk el
küldését; 2) sich vorneh
men , feltenni magában, 
szándékozni; ich habe mir 
vorgenommen mich nicht 
mit ihm einzulassen,/öZ-

t ettem magamban, hogy 
nem érintkeze7n vele.

Vorprämie , n. (b r.) előjuta- 
lom, elődij.

Vorrang, h. elsőség, elsőbb
ség ; mail muss den E r
zeugnissen dieser Fabrik 
den Vorrang zuerkennen, 
e gyár termékeinek v. ké
szítményeinek kiválóbbsá- 
gát el kell ismei'ni.

Vorrath, h. készlet; in Vor- 
rath kaufen, beszerezni; 
mein Holzvorrath geht 
zu Ende, fakészletem fo 
gyatékán van; unsere Vor- 
räthe sind durch zahlrei
che Zufuhren vergrössert 
worden, készleteink számos 
új szállítmány által meg
növekedtek.

Vorráthig, készletben levő, 
meglévő ; készletben ; die 
vorräthigen W aaren , a 
készletben levő áruk; es 
ist vorräthig, meg van ; 
von diesem Artikel habe 
ich gegenwärtig nichts 
vorräthig, ebböl a czikkböl 
jelenleg nincs készletben 
semmi, ebből a czikkből je
lenleg nincs készletem.

Vorrathshaus, k. Vorraths- 
kammer, n. tárház, ka
mara.

Vorrathsmangel, h. készlet- 
hiány.

Vorrathsmehrung, n. készlet- 
szaporítás, készletszapoi'o- 
dás. [jog.

Vorrecht, k. kiváltság, elő-
Vorrechtsklage, n. (tk .) el

sőbbségi kereset.
Vorreiber, h. kallantyu.
Vorrichtung, n. 1) előkészü

let ; 2) készülék.
Vorrichtungsarbeit, n. elő

készítő munka.
Vorschiessen , előlegezni; 

Jemandem eine Summe 
vorschiessen, pénzt előle
gezni valakinek.

Vorschlag, h. ajánlat, terv, 
javaslat; indítvány; den 
Vorschlag annehmen, el
fogadni a javaslatot; in 
Vorschlag bringen, indít
ványozni.
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Vorschlägen, 1) ajánlani, ja
vaslatba hozni; indítvá
nyozni; 2) billenni (mér
legnél).

Vor schreiben, rendelni, elébe 
szabni; was die Preise an
belangt, so wollen wir Ih
nen nichts vorschreiben, 
az árukat illetőleg semmi 
utantásunk.

Vorschrift, n. 1) (szépirási) 
m intairat; 2) rendelet ;
rendszabály; Ihrer Vor
schrift gemäss sende ich 
Ihnen . . ., rendelete értel
mében küldök Önnek .. . ;  
gesetzliche Vorschriften, 
törvényes rendszabályok, 
szabályre7ideletek.

Vorschriftsmässig, szabály
szerű; szabályszerűen; vor- 
schriftsmässige Beförde
rung, szabályszerű továb
bítás , szabályszerű elküldés.

Vorschriftswidrig, szabály- 
ellenes ; szabályellenesen.

Vorschub, h. segély; leisten 
Sie ihm gefälligst einigen 
Vorschub, szíveskedjék ne
ki némi segélyt nyújtani.

Vorschuss, h. előlegezés; eZő- 
einen Vorschuss bewil

ligen, előleget megszavaz
ni, előlegezni ; ich bin bei 
ihm mit 500 Gulden im 
Vorschüsse, 500forint elő
legem van nála.

Vorschusscasse, n. előlegező
pénztár.

Vorschussconsortium, k. elő- 
legtársulat, előlegnyujtó- 
egyesület.

Vorschussconto, h. előleg- 
számla. [előleg.

Vorschussgeld, k. előlegpénz,
Vorschusskredit, h. előlege- 

zési hitel.
Vorschussrechnung, n. elő

legről szóló számadás.
Vorschussverein, h. kölcsön- 

egylet, hitelegylet.
Vorschussweise, előlegképen, 

előlegezéskép, kölcsönkép.
Vorschuss- und Creditver ei

ne, előlegezést és hitelegy
letek.

Vorschusszahlung, n, előleg 
fizetés, előre fizetés.



V  orscliiitzen Versprung Vorzeigung

Vorscliützen, ürügyül fel
hozni, okolni.

Vorsehen, 1) előrelátni; vor
gesehene Ausgaben, előre
látott költségek; 2) sich 
vorsehen, ellátni magát; 
wir haben uns auf den 
Jahrmarkt nicht genug 
vorgesehen, a vásárra nem 
láttuk el kellőkép magun
kat.

Vorsicht, 77. elővigyázat, óva
tosság ; ungeachtet aller 
Vorsicht habe ich einen 
Verlust erlitten, minden 
elővigyázatom mellett is 
veszteséget szenvedtem; ich 
werde mit der grössten 
Vorsicht von Ihrer Aus
kunft Gebrauch machen, 
értesítését a legóvatosah- 
han fogom felhasználni; 
Vorsicht! (felirat törékeny 
áruk csomagára pl. üveg 
tartalmú ládára), vigyázz ! 
törékeny!

Vorsichtig, óvatos, elővigyá- 
zó ; óvatosan ; vorsichtige 
Verpackung, óvatos cso
magolás ; im Betriebe der 
Geschäfte vorsichtig sein, 
óvatosnak lenni v. elö- 
vigyázattal élni az üzlet 
vezetésében; sich sehr vor
sichtig über etwas aus
sprechen, nagyon óvatosan 
nyilatkozni valamiről.

Vorsichtsblanquette, n.(vu.) 
vigyázati bárcza.

Vorsichtsmassregel, n. elő- 
vigyázati rendszabály; al
le Vorsichtsmassr egein er
greifen, minden óvatossági 
intézkedést megtenni.

Vorsitz, h. elnöklet.
Vorsitzender, h. elnök.
Vorsorge, n. gondoskodás; 

Vorsorge tragen od. tref
fen, gondoskodni valami 
felől.

Vorspann, h. előfogat.
Vorspesen, előleges költség.
Vorspiegelung, n. áltatás, 

hitegetés; m it Vorspiege
lungen hinhalten, üres 
Ígéretekkel kecsegtetni, üres 
biztosításokkal ámitgatni.

Vorspinnmaschine, n. na

gyoló fonógép; előhimzö
gép,

Vorsprung, h. elsőbbség ; ich 
denke, dass Sie ihnen den 
Vorsprung abgewinnen 
werden, azt hiszem, hogy 
elibük fog vágni ; in der 
Fabrikation dieses A rti
kels hat er einen Vor
sprung vor uns, e czikk 
gyártásában elsőbbsége van 
felettünk.

Vorstand, h. elnökség ; elöl
járóság.

Vorstecknadel, n. tüzőtü.
Vorstehen, élén allani vala- 

. minek, vezetni; mein Ge
sundheitszustand erlaubt 
m ir nicht mehr, meinen 
Geschäften vorzustehen, 
egészségi állapotom nem en
gedi meg többet, hogy üz
letemet vezessem.

Vorstehend, fentebbi, fen- 
tehbirt; Saldo vorstehen
der Eechnung, a fentebbi 
számla egyenlege; uns auf 
vorstehendes Circular be
ziehend, a fentebbi kör- 
iratra hivatkozva.

Vorstellen, 1) bemutatni; in 
dem üeberbringer dieses 
beehren wir uns Ihnen 
Herrn N. aus L. vorzu
stellen, e levél átadójában 
van szerencsénk bemutatni 
N. urat L .-bő l; 2) elébe 
terjeszteni, előadni ; wir 
haben ihm Alles vorge
stellt, um ihn zur Zah
lung zu bewegen, mindent 
elébeterjesztettünk, hogy 
fizetésre b irjuk ; 8) sich 
Vv rstellen, képzelni, gon
dolni ; ich kann es mir 
nicht vorstellen, nem kép
zelhetem, el nem hitethetem 
magammal, hogy.. .

Vorstrecken, előlegezni, elő
leget adni.

Vorstreichen, (kv .) pipálni.
Vor stück, k. előing; betét.
Vortheil, h. haszon, nyere

ség ; előny; entgangener 
YorthÁl,elmai'adt haszon; 
Vortheil aus etwas ziehen, 
valamiből nyer'eséget kap
n i ; er versteht sich auf
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seinen Vortheil, érti a 
maga javát; tudja Pál, mit 
kaszái: wenn ich es mit 
Vortheil verkaufen kann, 
ha nyereséggel adhatom el.

Vortheilhaft, nyereséges; elő
nyös ; nyereséggel, előny
nyel; kaufen Sie möglichst 
vortheilhaft für uns, le
hető előnyösen vcisároljon 
számunkra ; es würde vor
theilhaft für Sie sein, 
hasznára lenne v. szolgál
na; die Preise stehen aus
serordentlich vortheil
haft, az árak rendkivül 
kedvezők.

Vortrag, h. 1) (kv .) áttétel, 
átvitel; Saldovortrag, 
egyenleg-áttétel; Vortrag 
auf neue Kechnung, átvi
tel uj számlára; Vortrag 
von voriger Eechnung, 
áthozatal múlt számláról; 
2) előadás, előterjesztés; 
Vortrag eines Berichtes 
in einer Generalversamm
lung, jelentés előterjesztése 
közgyűlésen.

Vortragen, 1) (kv.) átvezetni, 
átvinni ; 2) jelentést tenni, 
előadni.

Vortragspost, n. (kv .) átviteli 
tétel, áthozatali tétel.

Vortuch, k. kötény.
Vorübergehend, átmenő, mu- 

lékony; vorübergehende 
Verlegenheit, pillanatnyi 
zavar.

Vorverkauf, h. előre eladás.
Vorwage, n. (a. m. Schlich

waage), maramérleg.
Vorwand, h. ürügy.
Vorweiser, h. előmutató, be

mutató ( okiratnál).
Vorwiegen, k. előleges mérés.
Vorwiegend, fontos, túlnyo

mó ; tulnyomólag.
Vorwurf, h. szemrehányás.
Vorzeigen, előmutatni , be

m utatni; einen Wechsel 
vorzeigen, váltót bemu
tatni.

Vorzeiger, h. elő mutató, be
mutató; Vorzeiger eines 
Wechsels, váltó bemuta
tója.

Vorzeigung, n. előmutatás,



Vorziehen W . O. W aaren führer

bemutatás; wir bitten die
se Tratte bei Vorzei
gung günstigst zu vereh
ren, szíveskedjék ezt az in- 
tézvényt, ha bemutatják^ 
névbecsülni.

Vorziehen, elébe tennie több
re becsülni; wir ziehen es 
vor die Sache in Kurzem 
zu beendigen, inkább sze- 
retnök ezt a dolgot rövid 
úton elintézni.

Vorzug, h. előny, elsőbbség; 
hypothekarische Forde
rungen haben den Vor
zug vor den anderen, je l
zálogos követeléseknek el
sőbbségük van mások felett.

Vorzüglich, kitűnő; kivált
képen ; in Betracht der 
vorzüglichen Qualität ha
be ich Ihr Lim itum über
schritten, tekintettel a ki- 
íűnő minőségre túlléptem 
az Ön által szabott áron.

Vorzugsactie, n. elsőbbségi 
részvény.

Vorzugsposten, h. előnyös 
tétel.

Vorzugspreis, h. kedvezmé
nyi ár. [jog.

Vorzugsrecht, k. elsőbbségi
Vorzugsrente, n. elsőségi já 

radék.
Vorzugsweise, kitünőleg, ki

válóan, kiváltkép; mein 
Haus wird sich vorzugs
weise dem Commissions
geschäfte widmen, üzle
tem főkép bizományi ügyle
tekre adja magát.

Votiren, megszavazni, sza
vazni.

Votirung, n. megajánlás.
Votum, k. szavazat.
Vulcanisirter Kautschuk, h. 

vulkanizált kaucsuk ( a 
kaucsuknak kénnel való 
összeköttetése ).

Vulgär, mindennapi, közön
séges.

W

W. 1) =  Wechsel, vá ltó; 2) 
=  Woche, hét; 2 W . =  
zwei Wochen, két hét.

W. 0. — Wechselordnung, 
váltó rendszabály.

W. W. =  W iener Währung, 
bécsi érték.

W. Z. =  Wechselzahlung, 
váltófizetés; fizetés váltó
val.

Waage, n. 1) mérleg; röm i
sche Waage, római mér
leg ; csapó mérleg, csapó 
fo n t; öffentliche Waage, 
hivatalos mérleg; 2) mázsa- 
hivatal, mérleghivatal.

Waageaufseher, h. 7iiérték- 
ellenőrző, méi'tékfelügyelő.

Waagebuch, k. mérlegkönyv.
Waagegebühr, n. mérleg díj.
Waagegeld,/c. mázsabér, mér

legpénz, (v u .) mázsadij.
Waagemeister, h. mázsames

ter.
Waageschale, n. mérlegser

penyő, mérlegcsésze.
Waagezettel, h. mázsajegy; 

mázsajegyzék.
Waagkasten, h. mérlegszek

rény.
Waagtisch, h. mérlegasztal.
Waare, n. 1) áru, portéka; 

( vu.) teher, teheráru; lan
ge Waare, rőfös áru ; kur
ze Waare, róhfd á n í; ess
bare Waare , eleség , éle
lem; chemische Waare, 
vegyáru; grüne Waare, 
zöldség; verbotene Waa
re, tiltott áru, vakáru; ver
legene Waare, avadék, 
avadékáru; feine Waare, 
finom á ru ; gute Waare 
verkauft sich von selbst, 
vásár nélkül is elkél a jó  
áru ; a jó  bornak nem kell 
czégér ; 2) (  árjegyzéken) 
áru (tartott á r ); die Waa
re notirte man mit 93 Gul
den, áru 93 forinttal je 
gyeztetett.

Waarenabsatz, h. árukelet, 
áru eladása.

Waarenagent, h. árualkusz.
Waarenauction, n. áru elár

verezése.
Waarenartikel, h. áruczikk.
Waarenausfuhr, n. áru kivi

tele,
Waarenausweis, h. árukimu

tatás.
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Waarenbedarf, h. áruszük
séglet; wir beziehen un
seren Waarenbedarf von 
Budapest, áruszükségle
tünket Budapestről hoz lt
juk, V. szerezzük be.

Waarenbelehnung, n. áru
hitel, árura adott kölcsön.

Waarenbenennung, n. áru- 
megnevezés.

Waarenbericht, h. árujelen
tés.

Waarenbeschau , n. áru- 
szemle.

Waarenbestand, h. árukész
let, á rúk ; Waarenbestand 
laut Inventarium, áruk 
leltár szerint.

Waarenbestellung , n. áru 
megrendelése.

Waarenbezeichnung,n. árú
jelzés, védjegy.

Waarenbezug, h. áruhoza
tal.

Waarenbolette, n. (vám} 
áruvámbárcza.

Waarenbörse, n. árutőzsde.
Waarenbuch, k. árukönyv.
Waarencalculation, n. árki

számítás (annak kiszámí
tása, mibe kerül az idegen 
helyről hozott áru minden 
költséggel s részletekre oszt
va).

Waarencasse, n. (vu .) áru
pénztár.

Waarencession, n. áruáten
gedés, áruátmiházás. 

Waarenclassification, w.árit- 
osztályozás.

Waarencollo, k. árucsomag.
Waarenconto, h. áruszámla.
Waarendecktuch, k. áruta

karó ponyva.
Waarendeclaration, n. áru

bevallás.
Waarendepot, k. árutár,, 

raktár.
Waareneinfuhr, n. árubeho

zatal, árubevitel.
Waarenerklärung. n. 1) 

(vám ) árubevallás; 2) áru
bevallási jegyzék.

Waarenfrachtsatz, h. áru- 
szállítási díjtétel, árufuva
rozási díjtétel

Waarenführer, h. áruszállító,, 
árufuvarozó.



W  aareugeschäf 6 W  aarenverschliiss W affenhänd ler

WaarengeSchaft, k. áruügy
let ; áruüzlet; w ir ziehen 
die Waarengeschäite den 
Bankgeschäften v o r , az 
áruüzletet elébe teszszük a 
hanküzletnek.

Waarengrnppe, n. árucso
port.

Waarenhalle, n. cirucsarnok^ 
árubörze.

Waarenhandel, h. Waaren- 
handlung, n. árukereske
dés. [raktár.

Waarenhaus, k. áruház; köz-
Waarenkenner, h. áruértö.
Waarenkenntniss, Waaren- 

kunde, n. áruisme.
Waarenlager, k. 1) cirutár, 

áruraktár; ^ )(a .m .  Vor- 
rath an Waaren) árukész
let.

Waarenliste, n. árulajstrom.
Waarenmákler, h. árual

kusz.
Waarenmarke, n. árujegy.
Waarenmuster, k. Waaren- 

probe, n. árumutató, áru- 
mustra, á rumiu ta .

W aarenpreis, h. árukelet, 
portéka ára.

Waarenregister. k. árulaj
strom.

Waarenregulator, h. ársza
bályozó.

Waarenrückladuiig, n. visz- 
szarakodás.

Waarenschein, h. árujegy.
Waarenschifí, k. teherhajó, 

áruszállító hajó.
Waarenscontro, k. árukönyv.
W> arensendung, u. 2) áru

küldés ; 2) áruküldemény.
Waarensorte, n. árunem.
Waarenstatistik, n. árufor

galmi Statistik a, l. Waa- 
renverkehrsstatistik.

Waarenstempel, h. árubé- 
lyeg.

Waarentransport, h. áruto
vábbítás, árufurarozás.

Waarenumsatz, Waaren ver
kehr, h. áruforgalom.

Waaren- und Getreidehalle, 
n. áru- és gabonacsarnok.

Waarenverkehrsdeclaration 
71. áruforgalmi nyilatkozat.

Waarenverkehrsstatistik, n. 
áruforgalmi statisztika.

Waarenverschluss, h. áru 
lezárása; zollamtlicher 
Waarenverschluss , áru
küldeménynek vámhivatali 
lezárása (ólmozása).

Waarenversicherung,w. áru
biztosítás.

Waarenverzeichniss, k. áru- 
lajst7'om, árujegyzék.

Waaren Verzollung, n. ámí- 
vám, áru megvámolása.

Waarenvorrath, h. árukész
let, meglevő áruk; der 
Waarenvorrath der Con
coursmasse -wurde bereits 
inventirt, a csődtömeg 
árukészletét már leltároz
ták.

Waarenzeichen, k. árujegy.
Wabe, n. mézsejt, lép.
Wachen, (a. m. Acht geben), 

őrködni valami felett, v i
gyázni, gondoskodni; über 
Jemandes Interesse wa
chen, valakinek érdekeit 
szemmel tartani, valakinek 
érdekéről gondoskodni.

Wachgeld, k. Wachlohn, h. 
őrzés díja. őrbér.

Wachholderbeere, n.boróka, 
fenyőmag.

Wachholderbranntwein, h. 
boróka pálinka, fenyőpá
linka, borovicska.

Wachholder ö l , k. boróka- 
olaj.

Wachholdersaft, h. bm'ókalé.
Wachs, k. viasz; spanisches 

Wachs, spanyolviasz ; mit 
Wachs bestreichen, via
szolni.

Wachsarbeit, n. viaszmunka.
Wachsbarchent, h. v'íaszos 

parkét, viaszos futa.
Wachsblume, n. lüaszvirág.
Wachsen, iiőni, növekedni; 

einer Sache gewachsen 
sein, megfelelni tudni va
lamely munkának, bírni 
valamivel; er ist dafür 
nicht gewachsen, nem bir 
vele; sein Vermögen 
wächst, vagyona gyarapo
dik.

Wachsfackel , n. viaszfák
lya.

Wachsfigur, n. viaszbáb.
Wachshändler, h. viaszárus.
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Wachskerze, n. viaszgyer- 
tya.

Wachskitt, h. viaszos tapasz.
Wachskuchen, h. sonkoly.
Wachsleinwand, n. viaszos 

vászon.
Wachslicht, k. viaszgyertya.
Wachsorganzin, h. viaszor- 

ganzin (másoló vászon).
Wachspackleinwand, n..cso

magoló viaszos vászon.
Wachspapier, k. viaszpapi

ros (viaszszal áztatott pa
p í r ; viaszszal bevont pa
p ír).

Wachsperle, n. viaszgyöngy.
Wachspflaster, k. viaszta

pasz.
Wachspomade, n. viaszke

nőcs.
Wachspuppe, n. viaszbáb.
Wachsstock, h. Wachsstö- 

ckel, k. viasztekei'cs.
Wachstafel, n. viaszos tábla.
Wachstafíet, h. viaszos ta

fota.
Wachstafítwaare, 7i. viaszos 

tafota-áiru.
Wachstapete, n. viaszos sző- 

nyeg.
Wachsthum, k. termés; die

ser W ein ist von heurigem 
Wachsthume, ez a bor idei 
termés.

Wachstuch, k. viaszos vá
szon.

Wachstuchwaare, n. viaszos- 
vászon áru.

Wachswaare, n. viaszáru.
Wachszündkerzchen, k. vi- 

aszgyújtó , liaszgyer- 
tyácska.

Wachtel, n. fü ij.
Wächter, h. (pénzügy) v i

gyázó ; ( vu.) őr, bakter.
Wächterhaus, k. (vu .) őr

ház.
Wadmull, h. tvadmull (osz

trák gyapjú bélés-szövet).
Wadra =  10 oka, oláh ür- 

mérték — 10'95 l.
Waffe, n. fegyver.
Wafíenbestandtheile, fegy

verrészek.
Waffenhandlung, n.fegyver- 

kereskedés.
Waffenhändler, h. fegyver- 

kereskedő.



W affenschm ied W agn e ra rb e it W  alhmühle

Waffenschmied, h. fegyver- 
kovács, fegyvergyáros, pus- 
kamiives

Wage etc. l. Waage.
Wägbar, ymerlegezhetö.
Wagen, h. kocsi, szekér, hin

tó ; gedeckter Wagen, 
fedett kocsi, ernyös kocsi, 
fedeles kocsi; imbeschla- 
gener Wagen , fakó sze
kér.

Wagen , merészkedni ; ich 
bin kein Freund von ge
wagten Speculationen, 
nem szeretem a merész 
üzérkedéseket; wir wollen 
es wagen, meg kísértjük; 
frisch gewagt ist halb ge
wonnen , a ki m er, az 
nyer.

Wägen, mérlegelni, mázsálni.
Wagenausnützung, n, (m i.) 

kocsi kihasználása.
Wagenbelastung, n. (vu.) 

kocsiterheles.
Wagenbüchse, n, tengely- 

perzsely.
Wagendecke, n. kocsitakaró.
Wagendeischsel,w. kocsirúd.
Wagenentlehnung, n. (v u .) 

kocsikölcsönzés.
Wagenfeder, n. kocsirugó.
Wagenladungsgüter, (vu .) 

kocsit eher ár\i, kocsirako
mány.

Wagenladungs weise, kocsi 
rakományban (feladott 
áru).

Wagenpark, h. (v u .) kocsi 
készlet.

Wagenpost, n. kocsiposta.
AVagenrad, k. szekérkerék, 

kocsikerék.
Wagenraumtarif, h. (vu .) 

térfogati árszabály.
Wagenschmiere, n. kocsike

nő, deget.
Wagenvertheilung; n. (vu .) 

kocsielosztás.
Wagenwinde, n. kocsiemelő.
Waggon, h. (v u .) vagyon, 

pályakocsi, vasúti kocsi
Waggonladung, n. kocsira

komány.
Waggonleihgesellschaft, n. 

vaggonkölcsönző társaság.
Waggonvermiethung, . n. 

(vu .) kocsibérlet.

Wagnerarbeit, n. kerékgyár
tó munka.

Wagnerholz, k. bognárfa.
Wagnissprämie, n. koczká- 

zati díj.
A¥ahl, n. választás; eine 

Wahl treffen, választani; 
Sie haben die Wahl, sza
badon választhat; ich bin 
in Verlegenheit wegen der 
Wahl, nem tudok válasz
tani ; die W ahl bleibt Ih 
nen überlassen, szabad 
választéisára van bizva.

Wahlconsul, h. tiszteletbeli 
konzul, választott konzul.

AVählen, választani; válo
gatni.

Wählerisch, válogatós.
AVahlerklärung, n. választási 

nyilatkozat.
Walmfracht, n. hiányos fu 

var.
Wahren, óvni, megóvni; Je

mandes Interesse wahren, 
valaki érdekeit megóvni.

AVahrnehmen, észrevenni; 
ich werde Ih r Interesse 
wie mein eigenes wahr
nehmen, az Ön érdekére 
úgy fogok vigyázni, mint a 
magaméra : eine Gelegen
heit wahrnehmen, élni az 
alkalommal.

Wahrung, n. megta,rtás, meg
óvás ; der Frachter haftet 
für die Wahrung der L ie 
ferfrist, a szállító a szállí
tási határidő megtartásáért 
felelős, a fuvarozó a fuvar
idő megtartásáért felelős; 
ich verlasse mich auf 
Ihre Sorgfalt in Wah
rung meines Interesses, 
bizom az Ön gondosságá
ban, hogy érdekeiíiiet meg
óvja.

Währung, n. érték; érték
pénz, va luta ; einfache 
Währung, egyes pénzérték; 
doppelte AVährung, kettős 
valuta; Parallelwährung, 
párhuzamos érték; alterna
tive Währung, váltakozó 
érték, vagylagos érték ; ös
terreichische Währung, 
osztrák érték ; 400 Gulden 
W iener Währung, 400 fo 
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rin t bécsi értékben; die 
Währung des deutschen 
Reichs ist Gold , a német 
birodalom valutája (érték
pénze) arany.

Währungsfrage, n. valuta- 
kérdés.

Währungswechsel, h. érték- 
váltó.

Waid, h. cdllleng, festő csül- 
leng.

Waidasche, n. hamuzsir.
AVaidhändler. h. csülleng- 

árus.
Waidmesser, k. vadászkés.
Waidtasche, n. vadásztarisz

nya.
Waisenamt , k. árvaszék, 

gyámhatóság.
W  aisengelder, árvapénzek.
Waisenkasse, n. árvapénz

tár.
Waldbeere, n. erdei bogyó, 

erdei szamócza.
Waldbétrieb, h. (érd.) erdő- 

üzem.
Waldbeute, n. tökeköpü.
Waldhaar, k. erdei haj (pár- 

názásra).
Waldholzsamen, h. erdei f i i 

mag.
Waldhorn , k. vadászkürt, 

trombitakürt.
Waldkultur, n. erdőművelés.
Waldmeister, h. müge.
Waldrevier, k. (érd.) pa

gony, erdőkerület.
Waldschnepfe, n. erdei sza

lonka.
Waldstreu, k. erdei alom.
Waldwerthveranschlagung, 

n. erdőbecslés.
AValdwirthschaft, n. erdő gaz- 

dászat.
Waldwolle, n. erdei pamut.
Walger, h. Walgerholz, k. 

nyújtó fa.
Waika, ( orosz)  kocsi kara

ván.
Walke, n. kalló, kallóma

lom.
Walkerdistel, n. takácsmá- 

csonya.
Walkei erde, n. Walkerthon, 

h. kallóföld, csapóföld (á  
kallózásnál a zsir eltávolí
tására használt agyag). /

Walkmühle, n. kallómalom.
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Walktrog, h, kallóteknő.
Wallfischbarte, n. halcsont, 

hall léj .
Wallfischfalirer, h. (h a j)czet- 

haldszatra szolgáló hajó.
Wallfischtliran , h. czetzsir, 

bdlnazsir.
Wallis, tüollis, dimitys (sávos 

V. hordás, sűrű pamntszö- 
vet).

Wallnuss, n. olaszdió.
Wallnussöl, k. dióolaj.
Wallnusschale, n. dióhéj 

( cserzéshez).
Wallosin, l. Walossin.
Wallrath, h. czetvelö.
Wallrathkerze, n. czetvelö- 

gyertya.
Wallrosszahn, h. rozmárfog.
Walossin, k. walossin (mes

terséges halcsont kavicsuk
kal tömitett spanyolnád- 
hól).

Wälsch, olasz; wälsche Nuss, 
olasz dió ; wälsches Korn, 
kukuricza, tengeri; wäl- 
scher Hahn, pulyka; wäl
sche Praktik, (kv .) olasz 
fogás (az arányok köny- 
nyehb megfejtésére).

Waizblech, k. hengerelt le
rne ..

Walze, n. henger.
Walzcisen, k. hengerelt vas.
Walzehglas, k. hengerüveg.
Walzenschnecke, n. henger- 

csiga.
Walzmascliine, n. hengerlö- 

gép.
Walzmühle, n. hengerma

lom.
Wand, n. fa l; spanische 

W^and, olaszfül, vendég fal.
Wandel, h. életmód; in Han

del und Wandel, jártában 
keltében, a mindennapi 
életben.

Wandelgeschäft, k. (b r.) 
kötetlen szolgáltatási v. 
szállítási ügylet ( melyben 
a teljesítés napja a szál
lító szabad választására 
van hagyva).

Wandelpön, k. bánatpénz.
Wandelungsklage, n. meg

szüntetési kereset.
Wanderauction, n. vándor- 

árverés.

W anderbetrieb, h. házaló 
üzlet.

Wanderlager, k. vándorrak- 
tár.

Wandhaken, h. falkapocs.
Wandkalender, h. fa li nap

tár.
Wandkarte, n. (kk.) fa li tér

kép.
Wandlampe, n. fa li lámpa.
Wandleuchter, h. fa li gyer- 

ty atartó.
Wandstellage, n. fa li polcz- 

állvány.
Wandteppich, h. falszönyeg.
Wanduhr, n. fa li óra.
Wanken, ingadozni; auch 

solide Häuser wanken in 
gegenwärtiger Zeit, a je
len időben vnég a szilárd 
házak is ingadoznak.

Wanne, « ,  kád.
Wanzenpulver, k. poloska

por, poloska irtó por.
Wappenschild, h. czimer- 

paizs.
Wappen, k. czimer.
Wardein , h. pénzvizsgáló, 

pénzbecslö, vor dán.
Wärmemesser, h. hőmérő.
Wärmpfanne, n. ágy mele

gítő.
Warnen, inteni, meginteni.
Warnung, n. intés, megin- 

tés; sich etwas zur W ar
nung dienen lassen, ta
nulságul venni valamit.

Warnungsschreiben, k. in 
tőlevél.

Warpcops, warpcops (moto- 
latlan pamutfonal).

Warps, warps (vetőlék v. 
láncz pamutfonalból).

Warrant, Warrantschein, h. 
(közraktár) árujegy; (szü- 
kebb értelemben) zálogjegy; 
Waaren gegen einen 
Warrant niederlegen, úmí 
zálogjegyre lététbe adni 
(közraktárba).

Warranty deed, (amerikai) 
oly eladási okirat ingatla
nokról, melyben az eladó 
mindenért szavatol utólag
is.

Wartegebühr, n. Wartegeld, 
k. várakozási díj.

Wärterhaus, k. (v ii.) őr áz.
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Wartesaal, h. (vu .) váróte
rem.

Waschapparat, h. mosó ké
szülék.

Waschbar, mosható (pl. kel
me).

Waschbärenfell, k. mosómed
vebőr.

Waschbecken , k. mosdó, 
mosdó medencze,

Waschblau, k. kékítő.
Waschbürste, n. mosókefe.
Waschboding , Waschbot

tich, h. mosókád.
Wäsche, n. fehérnemű; 

schmutzige W'ásGhe,szeny- 
nyes, szennyes ruha; reine 
Wäsche, tiszta,tiszta ruha; 
Wäsche wechseln, tisztát 
venni.

Wascheisen, k. mosott vas (a 
nagy olvasztók salakjából 
kimosott nyers vas).

Waschfarbe, n. vizfesték.
Waschkastenpippe, n. mosdó 

edény csapja.
Waschkessel, h. mosókazán.
Wäschkorb, h. ruhakosár.
Waschkugel, n. mosógolyó.
Waschleder, k. mosható bőr.
Waschlederwaare, n. mos

ható bőrből készült áru.
Waschleine, n. rahaszárító 

kötél.
Waschmaschine, n. mosó

gép.
Waschmehl, k. mosóliszt.
Waschmulde, n. mosóteknő.
Waschpinsel, h. föleresztő 

ecset.
Wäschrolle, n. mángorló.
Waschschwamm, h. szivacs, 

spongijia.
Waschtisch, h. mosdó sztal.
Waschtrog, h. mos > teknő.
Waschwanne, n. mosókád.
Wasch wolle, n. mosott gyap- 

ju .
Waschzeug, k. mosni való.
Wasser, k. v iz ; zu Wasser 

und zu Lande, vízen-szá- 
razon; zu Wasser versen
den, hajón küldeni; zu 
Wasser werden^ füstbe 
menni, meghiúsulni; zu 
Wasser machen, vnegliiu- 
sitani, dugába dönteni ; 
der Diamant hat ein
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schönes, reines Wasser, a 
gyémántnak szép tiszta fé
nye van.

Wasserbanm, h. vizsorompó.
Wasserhlei, k. ólomfényie.
Wasserboding, Was::íerbot- 

tich, h. vizkád, lázeskád.
Wasserbutte , n. vízputtony.
Wasserdicht, vízálló. 
Wasserdichtigkeit, n. vizhat- 

lanság.
Wassereimer, h. veder, víz

mérő veder.
Wasserfahrt, n. vizi utazás.
W a s se r fa rb e , l)vizifesték; 

2) vizszín.
Wasso fass. k. vizeshordó.
Wasserfenchel, h. vízi édes 

kömény.
Wasserfest, rizá lló ; wasser

fester Mantel, vízálló kö
peny.

Wasserflasche, n. vizes üveg, 
vizes palaczk.

Wasserfracht, n. vizi fuvar.
Wassergam, k. vizfonál.
Wassergefahr, n. vizveszély.
Wassergefass , Wasserge

schirr, k. vízedény, vizes
edény.

Wasserglas, k. 1) ivó pohár ; 
vizes pohár ; 2) oldott üveg, 
oldható üveg.

Wasserglasseife, n. üveg ol
datszappan.

Wasserhuhn , k. vizityuk, 
hóda.

Wasserhühnchen, k. gyep
csirke.

Wasserkaune, n. vizes kanta.
Wasserkastanie, n. vizi gesz

tenye, súlyom.
Wasserkitt, h. vízálló ragasz.
Wasserkrug, h. korsó, vizes- 

korsó.
Wasserlägel, h. csobolyó.
Wasserleitungshahn, h. víz

vezetéki csap.
Wasserleitungsrohr, k. Was- 

serleitun sröhre, n. vizve- 
zetö cső, vízvezetéki cső.

Wasserlilienwurzel, n. vizi 
liliomgyökér.

Wassermanometer, h. viz- 
feszültségmérő.

Wassermelone, n. görög
dinnye.

Wassermesí-er, h. vízmérő.

Wassermörtel, h. vízálló va
kolat, czement.

Wassermuschel, n. vizi
kagyló.

Wässern, 1) (a. m. mit Was
ser befeuchten) , meglo
csolni, áztatni; gewässer
ter Stockfisch, vízben áz
tatott tőkehal; 2) ( a. m. 
mit Wasser vermischen), 
vizezni, megvizezni ( p ̂  
bort); 3) gewässerter Stoif, 
habos kebne ; 4) der Mund 
wässert ihm nach etwas, 
fá j a foga valamire, foly a 
nyála érte.

Wassernuss, n. vizidió, sú
lyom, zsiók.

Wasserperle, n. álgyöngy.
Wasser pumpe, n. vizi szi

vattyú.
Wasserreise, n. vizi utazás.
Wassersack, h. (pipánál) ba

gózsák.
Wasserschaden, h. (bizt.) 

vízkár. [zsa.
Wasserschaffel, k. vizi dé-
Wasserschranke, n. vizso

rompó.
Wa^serspritze. n. vizipuska.
Wasserständer, h. vizes kád.
Wasserstrasse, n. vizi ut.
Wasserstrecke, n. vizi uttá- 

volság.
Wassertransport , h. vizi 

szállítás, szállítás vizi, úton 
vizi fuvar.

Wassertrense, n. itató zabló.
Wasseruhr, n. vízóra.
Wasserversorgung, n. vízzel 

ellátás.
Wasserwaage, n. vízi mérleg, 

szintező.
Wasserweg, h. vizi u t ; auf 

dem W as-;erwege versen
den, vizi utón küldeni, ha
jón I üldeni.

Wasserzeichen, k. vízjel 
( papi von ).

Wasserzoll, h. vizi vám.
Watergarn, k. loaterfonál, 

pamutlánczfonál.
Watering Stock, (amerikai) 

új részvények, melyek a 
régi részvényeseknek in 
gyen vagy igen kedvező 
áron adatnak.

Waterproof, vízálló (szövet).
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Watte, n. vatta.
Wattenabfall, h. vatta hulla

dék.
Wau, h. koi'bácsfü, fogas re

zeda.
Waugelb, k. rezedasárga.
Weberarbeit, n. takácsmun

ka.
Weberblatt, k. horda, ta- 

kácsborda.
Weberdistel, n. takácsmá- 

csonya.
Weberfaden, h. nyüstfonal.
Webergarn, k. szövőfonal.
Weberkamm, h. takácsborda.
Weberkarde, n. takácsrná- 

csonya.
Weberlitze, n. takácszsineg.
Weberrohr, k, szövőnád, ta

kácsnád.
Weberspule, n. eséve, fonal- 

cséve.
Weberschiffchen, k. takács

vetélő.
Weberschilf, k. takácsnád.
AVeberschlicht, h. takácspép.
Weberschütze, n. takácsve

télő.
Weberstuhl, h. szövőszék.
Weberzeug , k. takács-szer

szám.
AVebestuhl, h. szövőszék, osz

tó ráta.
Webestoff, h. szövőanyag.
AVebewaare, n. szőttáru.
Webstuhl, h. szövőszék, l. 

Webestuhl.
Wechsel, /i. 1) váltó, váltó

levél ; eigener AVechsel, 
saját váltó; fremder AVech- 
sel, idegem váltó, intézvé- 
nyezett vá ltó; AVechsel an 
eigene Ordre, saját rende
letre szóló váltó; gezogener 
AVechsel, intézvény, intéz- 
vényezett vá ltó ; auswärti
ger AVechsel, nem helyi 
váltó; gemachter AVech
sel , szives-iégbeli vá ltó; 
fingirter AVechsel, költött 
váltó; todter AVechsel, 
trockener AVechsel, un
förmlicher AVechsel, sa
já t váltó; Wechsel kur
zer Sicht, rövid lejáratú 
váltó; AVechsel langer 
Sicht, hosszú lej ír atu 
váltó einen AA^echsel
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ausstellen, váltót kihocsá- 
ta n i; Domicil eines 
Wechsels, váltótelep; Pro
longation eines Wechsels, 
váltó meghosszabbítása; 2) 
váltás, pénzváltás; 3) (vu .) 
váltó, kitérő.

Wechselahschrift, n. váltó
másolat, váltó másolata.

Wechselaccept, k. váltó elfo
gadása.

Wechselagent, h. váltóügy- 
nők, alkusz.

Wechselallonge, n. (v .) 
váltótoldat.

Wechsel a piacere, h. tetszés
re szóló váltó.

Wechselangelegenheit, n. 
váltóügy.

Wechselarbitrage, n. (v .) 
váltó kémlet

Wechsel auf Sicht, Wechsel 
a Vista, h. látra szidó váltó.

Wechselaussteller, h. váltó- 
kibocsátó.

Wechselbank, n. váltóbank.
Wechselbestand, h váltó- 

készlet.
Wechselbetrag, h .(v .) váltó- 

összeg.
Wechselbeziehung, n. köl

csönös visicny: m it Je
mandem in Wechselbe
ziehung stehen, kölcsönös 
viszonyban állani valaki
vel.

Wechselbrauch, h. váltószo
kás.

Wechselbrief, li. váltó levél.
Wechselbuchung, n. váltó 

elkönyvelés.
Wechselbürge, h. (v .) váltó

kezes.
Wechselbürgschaft, n. váltó- 

kezesség.
Wechselbureau, k.pénzváltó- 

iroda.
Wechselcensor , h. váltóbi- 

ráló.
W  echselcommissionsge- 

schaft, n. Sich mit Wech
selcommissionsgeschäften 
befassen, váltó bizomány- 
nyal foglalkozni.

Wechselconto, k. (v .) váltók 
számlája.

Wechselcopie, n. váltómása, 
váltó másolata.

Wechselcopierbuch, k. ( vál
tó) másoló könyv.

Wechselcourd, h. v á ltó á r fo -  
h ta r n ; zum laufenden 
Wechselcour se , fo ly ó  
( v á ltó )  á ro n .

Wechselcoursreduetion, vi. 
váltóár f o lyam átszámitása.

Wechselcourtage, n. váltó 
alkuszdija.

WechselcreJit, h. váltóhitel.
Wechseldatum,/í.mííd kelte.
Wechseldiscont, h. váltóle

számítolás.
Wechselduplicat, k. véiltó- 

másodlat.
Wechsele igenthümer, h. v á l

tó tu la jd o n o s .
Wechseleinreichungsbogen, 

h. váltóbeviyujtási ív.
Wechsel-Escompte, n. vál

tók leszámítolása.
Wechselexecution, n. váltó 

végrehajtás.
Wechselftähig, váltóképes.
Wechselfähigkeit, n. váltó

képesség ; active Wechsel
fähigkeit, cselekvő váltó
ké gesség ; passive W ech
selfähigkeit, szenvedő vál
tóképesség.

Wechseifälschung, n. váltó- 
hamisítás.

Wechselforderung, 71. v á ltó 
kö v ete lés .

Wechselformular, k. váltó- 
minta ; váltóüi'lap.

Wechselfrist, 71. (v .) kiméleti 
napok.

Wechselgeber, h. váltókibo
csátó.

Wechselgebrauch, h. váltó- 
szokás.

Wechselgeld, k. váltópénz.
Wechselgericht, k. váltóUh'- 

vémjszék.
Wechselgeschäft, k. váltóüz

let ; váltóügyl< t.
Wechselgesetz, k. váltótör

vény.
Wechselgiro, k. (v .) forgat- 

mány, hátirat.
Wechselgläubiger, h. váltó- 

hitelező.
Wechselhandel, h. Wech

selhandlung, n. váltóke
reskedés.

Wechselhaus, k. váltóház. 
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Wechselimpegnobuch, k. 
váltó tehe7'könyv.

Wechselincasso, k. váltóbe
szedés.

Wechselinhaber , h. (v .) 
váltóbirtokos.

Wechselklage, n. váítókere- 
set.

Wechselmássig, váltószei'ii; 
váltójogilag; wechselmas- 
siger Anspruch, váltójogi 
igény; sich wechselmäs- 
sig verpflichten, váltójo
gilag kötelezni magát.

Wechselmündig, váltóképes.
Wechselmündigkeit, n. vál

tóképesség.
Wechseln, vá'tani, cserélni; 

Dukaten wechseln, am- 
nyokat fe lvá ltan i; Briefe 
wechseln, levelezni.

Wechsel nach Sicht, h. váltó 
lát után.

Wechselnehmer, h. rendel
vényes.

W^echselnotär, h. váltó jegyző.
Wechselnotirbuch, k. váltó

könyv ( mehjbe a váltók má
soltatnak).

Wechsel Operation, n. váltó 
művelet.

Wechselordnung, 71. váltó
rendszabály.

Wechseloriginal, k. eredeti 
váltó.

Wechselpari, k. 1) viltó - 
egy en érték ; 2) váltómiá-
sodlat.

Wechselpfand, k. váltózá
log

Wechselplatz, h. váltópiacz 
(melynek váltóit a világ
forgalomban jegyzik).

WecÍiselportefeuille,/í.vá/h)-
iárcza.

Wechselprotest, h. (v .) vál
tóóvás ; Wechselprotest 
Mangels Annahme, váltó
óvás el nem fogadás 7iiiatt, 
váltó-óvás elfogadás hiánya 
7niatt; Wechselprotest 
Mangels Zahluno  ̂ váltó)- 
óvás nemfizetés nnatt, vál
tóóvásfizetés hiánya 7niatt.

Wechselprovision,«, (bank) 
váltódíj.

Wechselquittung, n. nyugta 
(a  váltóm).
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'VVechselreclinuDg, n. váltó- 
kiszárnitás.

Wediselrecht, k. 1) váltójog; 
2) váltó törvény.

We chs el r e c htlich, váltójogi; 
váltójogi} ag.

Wechselrednction, n. váltó- 
átszámítás.

Wechselregress, h. (v  )  vál- 
tóvisszkereset.

Wechselregressklage, n. vál- 
tóvisszkereset.

Wechselreiterei, n. váltó- 
nyár galás ; váltószéőelgés, 
Wechselreiterei treiben, 
váltónyargalást űzni (egy
másnak derűre borúra alá- 
irogatni a váltókat).

Wechselsache, n. váltóügy; 
in Wechselsichen bewan
dert , váltóügyekben já r 
tas.

Wechselscala, n. váltóbélyeg 
fokozata.

Wechselschrift, n. váltólevél.
Wechselschuld, n. váltó- 

adósság.
Wechselschuldner, /̂. váltó

adós.
Wechselscontro, h. ráltóle- 

irás ; váltó előjegyzék, vál
tó lejárati napló.

Wechselseitig, kölcsönös; 
kölcsönösen; wechselsei
tiger Aushilfsverein, köl
csönös segitö egylet; wech
selseitige Assécuranzun- 
ternehmung, kölcsc7iös biz
tosító-vállalat.

Wechselseitigkeit, n. köl
csönösség.

Wechselsensal, h. váltóal
kusz.

Wechselsicht, n. (v ) lát (be
mutatás).

Wechselsorten, külföldön 
fizetendő váltók, l. D evi
sen.

Wechselspeculation, n. üzér
kedés váltókkal.

Wechselstempel, h. ( v.) vál
tóbélyeg.

Wechselstrenge, n. váltószí- 
gor.

Wechselsumme, « . váltód 
összeg.

Wechseltausch, h. kölcsön
ösére.

Wechseltheorie, n. váltójogi 
elmélet.

Wechselumsatz, li. (bank) 
váltóforgaloni.

Wechselunfähigkeit, n. vál
tóképesség hiánya.

Wechseluso, k. váltószokás.
Wechselvaluta, n. vóiltóér- 

tek.
Wechselverbindlichkeit, n. 

váltó>kötelezettség; Wech
selverbindlichkeiten ein- 
gehen, váltó kötelezettséget 
vállalni.

Wechselverfahren, k. váltó- 
eljárás.

Wechselverkehr, h. 1) köl
csönösforgalom; 2) (bank) 
váltóforgalom.

Wechsel vertrag, 1) h. váltó- 
szerződés; 2) kölcsönös szei'- 
zödés.

Wechselwesen, k. váltóügy.
Wechselwiederklage, n. vál- 

tóviszonkereset.
Wechselzahlung, n. 1) (a. m. 

Zahlung des Wechsels) 
váltófizetés ; 2) (a. m. Zah
lung mit Wechsel) fizetés 
váltóval.

Wechselzeit, véiltó elévülé
sének ideje.

Wechsel ziehen, véiltót in 
tézni, intézvényezni, váltót 
kiállítani.

Wechselziehung, n. váltó- 
intézvény ezés.

Wechsler, h. 1) pénzváltó; 
2) váltóüzér.

Wechlergeschaft , k. pénz
váltó üzlet; pénzváltó ügy
let.

Wecker, h. Weckeruhr, n. 
ébresztő, keltő óra.

Wedel, h. légy csapó, legyező.
Wedgewoodwaare, n. wedge- 

wood-áru , félporczellán 
( angol kőedényáru).

Wedro, wedro ( orosz akó).
Weft, Weftgarn, k. parnut- 

vetőlékfonal.
W eg ,/i. í )  í i t ; Beförderung 

auf directem ego,egyenes
továbbítás ; etwas auf fal
schem Wege versenden, 
hibásan irányítani; das 
Gold nimmt den W eg 
ins Ausland, az arany kül-
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földre vándorol; den W eg 
über Kassa nehmen, Kas
sát útba ejteni; einen W eg 
einschlagen od, wählen, 
útját venni (valamerre); 
auf halbem Wege, feie ut
já n ; auf kurzem Wege, 
rövid úton, rövideden; 
sich auf den W eg ma
chen, utra kelni, útnak in- 
didni; wir wollen Ihnen 
keine Schwierigkeit in 
den W eg legen, nem aka
runk ön elé nehézségeket 
gördíteni; er ist anf dem 
Wege zu seinem Unter
gänge, romlásnak indult, 
vesztének ind u lt; wir ŵ er- 
den Mittel und Wege fin
den die Schuld zu bezah
len, tfdálni fogunk módot 
az adósság kifizetésére; Je
mandem im Wege sein, 
láb alatt lenn i; Jemandem 
aus dem Wege gehen, va
lakinek V. valaki elől ki
térni ; aus dem Wege räu
men, útból V. láb alól el
tenni ; zu Wege bringen, 
létesíteni, létre hozni; die 
Sache ist auf sehr gutem 
Wege, jó  kerékvágásban 
van a dolog; es hat damit 
seine guten Wege, rendén 
van a dolog, semmi baj; 2)' 
(a, m. die Art und Weise 
zu etwas zu gelangen) ut- 
mód; auf privatem ^Vege, 
magán utón; auf behörd
lichem Wege, hatóságilag; 
im gerichtlichem Wege, 
biróilag, bírói u tón; im 
schriftlichem Wege, irás- 
belileg; in telegraphischen 
Weg, táviratilag.

Wegezehrung, n. uti pénz, 
uti költség.

Wegezoll, h. utvám.
Wegfall, h. ehnaradás; diese 

Ausgabe wird künftig in 
Wegfall kommen, ez a ki
adásjövőben elmarad; von 
diesen Kosten sind in. 
Wegfall zu bringen, ezek
ből a költségekből kiha
gy andók.

Wegfallen, elmaradni, kima
radn i; seine Verantwort-
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lichkeit fällt weg  ̂felelőssé
ge megszűnik,

Wegfisclien, kezéről elütni; 
er wollte m ir das Geschäft 
wegfischen, el akarta ütni 
kezemről az ügyletet, el 
akarta halászni előlem az 
ügyletet.

Wegfördern, elszállítani.
Weggehen, o d a a d n i;  wir 

können diesen Artikel 
nicht unter diesem Preise 
weggeben, ezt a  cz ik k e t  
n em  a d h a t ju k  e zen  a z  á ro n  
a lu l  V. o lcs ó b b a n .

Wegkaufen, ele ásóiról n i ; ösz- 
szevásárohii (az egyes ve
vők elől).

Wegkommen, 1) megmene- 
kedni; gut wegkommen, 
jó l já rn i ; schlecht weg
kommen , rosszul já rn i; 
mit geringem Schaden 
wegkommen, csekély káro
sodással menekedni; 2) (a. 
Pl. verloren gehen), elvesz
n i ; meine Uhr ist mir 
weggekommen, órám elve
szett.

Weglegen, félretenni, félre
rakni.

Wegnahme, n. elvétel; el- 
foglalás; (vám ) elkobzás.

Wegnehmen, elvenni; (vám) 
elkobozni.

Wegrafien, elkapkodni.
Wegräumen, elrakni, elten

ni ; félre tenni, eltenni 
láb alól, eltakaritani.

Wegrichtung, n. útirány.
Wegsam, já r h a t ó .
Wegschafíen, 1) láb elöl el

tenni, félretenni; 2) elpa
rancsolni.

Wegschicken, elküldeni.
Wegsein, 1) túl Unni vala

min; 2) odalenni; das Geld 
ist weg, a pénz oda van.

Wegübei Setzung, n. útátjá
ró, átjáró.

Wegweiser, h. 1) útmutató, 
kalauz; 2) (vu .) vasúti me
netkönyv, kalauz.

Wegwerfen, el hányni, eldob
ni ; dieses Geld ist so gut 
wie weggeworfen, ezt a 
pénzt mintha az ablakon 
dobtuk volna ki ; ich habe

nichts weg zu werfen, 
nincs kidobni való pénzem.

Wehrgehänge, k. kardszíj.
W ehr zoll, h. határ vám, véd- 

vám.
Weiberhemd, k. nőiing.
Weiberkram, k. nöáru; cse

csebecse (árukról).
Weiberrock, 7̂ . szoknya.
Weibersattel , h. női nue- 

reg.
Weichen, k. engedés, csökke

nés; die Preise sind im 
Weichen begriffen, az árak 
csökkenőben vannak; man 
meldet von Paris ein W ei
chen der Course, Párizs
ból az árfolyamok csökke
nését jelentik.

Weichen, 1) kitérni, helyet 
engedni; der gegenwärtige 
langsame Gang der Ge
schäfte wird hoffentlich 
bald einer allgemeineren 
Lebendigkeit weichen, a 
jelenlegi üzletpangás való- 
szinüleg csakhamar átalá- 
nosabb élénkségnek fog 
helyet engedni ; 2) alóibb 
szállani, csökkenni; der 
Preis des Getreides ist ge
wichen, a gabona ára alább 
szállott V. csökkent; die 
Staatspapiere sind im A ll
gemeinen ein wenig ge
wichen, az állampapirok 
általában egy kissé csök
kentek; man meldet von 
Paris weichende Course, 
Párizsból az árfolyamok 
csökkenését jelentik.

Weichenlampe, n. (v u .) vál
tólámpa.

Weichensignal, 7:. (v u .) ki
térő jelző.

Weichenständer, h. (vu .) 
váltóállító.

Weichen Vorrichtung , n. 
(vu .) kitérő készülék.

Weichen Wächter, h. (vu .) 
váltóőr, kapus.

Weichloth, k. lágyforrasztó.
Weichsel, n. meggy.
Weichselrohr , k. meggyfa

szár.
Weichselsaft, h. meggylé.
Weichselstock, h. meggyfa

bot.
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Weichselwein, h. meggybor 
(erjedt meggylé).

Weide, n. fűzfa.
Weidenrinde, n. kötöfüzh^j, 

füzfakéreg.
Weidenruthe, n. füzfavesz- 

szö.
Weidenschwamm, h. illatos 

tinórugomba.
W eigerung, n. vonakodás, 

megtagadás.
Weighnote, n. raktári jegy  

(sói ly jegy ).
Weihrauch, h. tömjén.
Weihrauchbüchse,n. tömjén

tartó.
Weihwedel, h. templomi ka- 

rayoló.
Weilarbeit, n. időző munka, 

munkaidőn kivül dolgozás.
Wein, h. bor; alter Wein, 

Ó bor; gewässerter W ein, 
keresztelt bor; Wein lesen, 
szüretelni; Wein abzie- 
hen, bort lefejteni; guter 
W ein bedarf keines Kran
zes, jó  bornak nem kell ezé- 
gér.

Weinaccise, n. borvcim.
Weinbeere, n. szőlő, szőlő

szem..
Weinbeeröl, k. borolaj.
W einbeerstiel, /i. szőlőka

csán.
W einbouteille, n. borpa- 

laczk.
Weincouleur, h. bor festő.
Weindruse, n. borseprő.
Weineinschlag, h. kéngyer

tya.
Weinessig, h. boreczet.
AVeinfass, k. boroshordó; das 

ungarische Weinfass, cse
ber, csöbör (50 vagy 25 it- 
cze).

AVeinflasche, n. boros pa- 
laczk.

AVeingeíass, k. boros edény.
AVeingeist, 7i. borszesz.
AVeingeistwage, n. szeszmérö.
AVeinhandel, h. AVeinhand- 

lung, n. borkereskedés.
AVeinhándler, h. borkeres

kedő.
AVeinlieber, h. lopótök.
AVeinhefe, n. borseprő.
WeinheÍQnasGhe,n.borseprü-

hamu.
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Weinkanne, n. boros kanta, 
boros kanna.

Weinkauf, 1) ]i. bor vásárlás; 
2) áldomás.

Weinkenner, li. borhoz értő, 
borismerö; borász.

AVeinkenntniss, n. borászat.
Weinkernöl, k. szőlömag- 

oJaj.
Weinkrng, h. boros kancsó.
Weinlagel, k. boros csobolyó.
Weinlager, k. 1) bor seprű; 

2) borraktár, borkészlet.
W einlese, n. szüret; AVein- 

lese beendigen, beszüretel
n i; AVeinlese halten,sm- 
retelni.

AVeinmaische, n. borczefre.
AA^einmakler, li. boralknsz.
W einmarkt, h. borvásár; 

horpiacz.
AA^einmass, k. bor mérték, cse

ber, csöbör.
AVeinmetli, h. mézesbor.
AVeinmutter, n. boi'seprö.
AYeinprobe, n. bormutató, 

borpróba.
AVeinpulver, k. borpor (mes

terséges borhoz).
AA^einrebe, n. szölövessző, ve

nyige.
AVeinrebensetzling, h. szölö- 

vesszö.
AA^einsáure, n. bórsav.
AA^einscnank, h AVeinsclien- 

ke, n. bor mér és, korcsma.
AV^einschlaucli, h. bortömlö.
Weinschlegel, h. borpalaczk.
AVeinstein, h. borkő.
A¥einsteinsäure, n. borkösav.
AVeinsteuer, n. boradó, bor

vám.
AVeinstock, h. szölőtö, szőlő

tőke.
AVein Surrogat, k. mestersé

ges bor.
AA^eintraube, n. szőlő; szőlő- 

fürt,
AA^eintraubenkamm, h. szőlő- 

kocsán.
W^eintraubensyrup, h. szőlő- 

szörp.
AVeintraubentraber, h. sző- 

lőtörköly.
AVeintraubenzucker, h.szőlö- 

czukor.
AVeintrüb, h. Weintruff, k. 

bor seprű.

AVeinverfälschung, n. borha
misítás.

AVeinvorrath, h. borkészlet.
Weinwaage, v, bormérleg.
AVeinzehentablösungsobli- 

gation, n. szölődézsmavált- 
sági kötvény.

AVeinzehenténtlastung, n. 
szölödézsmaváltság.

AVeinzoll, h. borvám.
AYeinzuber, h. boros cseber.
AA^eisartikel, h. kérdőpont.
AA^eisen, utasítani ; mutatni ; 

etwas von der Hand wei
sen, elutasítani; ich habe 
mir die Freiheit genom
men ihn an Sie zu wei
sen, bátorkodtam őt Önhöz 
utasítani.

AÂ’eiss, fehér, fe jér; weisses 
Papier, tiszta papiros; 
schwarz auf weiss , írás
ban.

AVeiss, k. Spanisches AVeiss, 
fehérítő ( arczfesték).

AVeissbacker, h. zsemlyesütő.
AA^eissbier, k. fehérsör.
AVeissblech, k. bádog, fehér 

bádog, ónozott vaslemez.
AA^eissblechwaare, n. bádog- 

áru.
AVeissbrot, k. fehér kcinyér.
AVeissbürste, 7i. meszelő.
AA^eissgares Leder, irha (fe

hérre készített bőr).
AVeissgprber, h. irhás, lágy 

varga.
AVeissgold, k. platina.
Weisskram, h. vászonkeres

kedés.
AA^eisskrämer, h. gyolcsos, vá

szonkereskedő.
AVeisskupfer, k. argentan, 

china-ezűst, fehérréz (réz- 
ötvözet).

AVeisspinsel, h. meszelő.
AVeissstickerei, n.fehér hím

zés.
AA^eisswaare, n. AVeisszeug, 

k. fehérnemű.
AVeisung, n. útmutatás, uta

sítás; rendelés; AÂ’eisung 
geben, utasítani, rendelni, 
utasítást adni.

AVeit, széles, tág, bő; fnessze ; 
eine weite Beise machen, 
messze utat teiini, messzire 
utazni; die Sache steht
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noch im weiten Felde, 
a dolog még nagyon bi
zonytalan, még nagyon 
messze vagyunk tő le ; zu 
weit gehen, túl menni a 
méi'téken; messzire menni; 
es weit bringen, sokra 
v inn i; bei W eitem nicht, 
koránt sem; ich bin weit 
davon entfernt, távol ál
lok attól.

AVeiter, iovcibbi; tovább ; Hí
ren weitern Befehlen ent
gegensehend, további ren
deléseit rcirva; und so wei
ter, s a többi.

AV eiterbefördern, to vá bbíta- 
ni, elszállítani.

AVeiterbeförderung, n. to
vábbítás, elszállítás.

AA^eiterbegebung, n. tovább
adás.

AVeiterbegebungsverbot, k. 
továbbadási tilalom.

AVeiteres, további; ohne 
AVeiteres, kétségkivül; szó 
nélkül; bis auf AVeiteres, 
további utasításig; lialten 
Sie die Güter bis auf AVei
teres zurück, tartsa vissza 
az árukat további utasítá- 
sig.

AVeitergehend, messzebb ha
tó ; to ábbi; weitergehen
de A^erantwortlichkeit, 
messzebbmen ő felelősség.

W eiter kart irt, tovább utalt.
AVeitertheilung. n. további 

felosztás.
AVeiterverausserung, n. el

adás ; die AA^eiterveráus- 
serungen, welche von 
Handwerkern vorgenom
men werden, sind als 
Handelsgeschäfte nicht 
zu betrachten, a kézműve
sek részéről történt eladások 
kereskedelmi ügyleteknek 
nem tekinthetők.

AVeitgreifend, messzeható.
AVeitläufig , messzeterjedő, 

terjedelmes; terjedt Imesen; 
mit der nächsten Post 
werde ich Ihnen weitläu
figer schreiben, a legköze
lebbi postával körülménye
sebben fogok Önnek Í r n i ; 
um nicht weitläufig zu
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sein, hogy hosszas ne le
gyek.

Weitsehiff, k. hollandi keres
kedelmi hajó egy neme.

Weizen, hxiza; türldscher 
Weizen, török búza, kuko- 
ricza.

Weizenexport, h. huzakivitel.
Weizengraupe, n. búzadara.
Weizenkleie, n. huzakorya.
Weizenkorn, k. huzaszem.
Weizenmehl, k. búzaliszt.
Weizenstärke, n. buzakemé- 

nyitó.
Welsch, olasz; olaszul; wel

sche Nuss , olasz dió; 
welscher' Salat, olasz sa
láta; welsche Praktik, f/evj 
olasz fogás.

Welschkohl, h. olaszkáposzta.
Welschkorn, k. kukoricza,
Weltausstellung, n. világki

állítás, nemzetközi kiálli- 
tás.

Weltbekannt, világszerte is
meretes ; weltbekanntes 
Haus, világhírű ház.

Weltbetrug, h. világcsalás, 
szédelgés.

Welthandel, h. világkeres
kedelem.

Welthandelsartikel, /̂. világ- 
forgalmi czikk.

Welthandelsplatz, h. világ
forgalm i piacz.

Weltkugel, n. földgömb, föld
teke.

W eltlinie, n. (vu .) nemzet
közi vonal.

Weltmarkt, h. világpiacz.
Weltmarktconjunctur, n. vi

lágpiacz esélyei.
Weltmünze, n. világpénz.
Weltpostunion, w. Weltpost

verein, h. nemzetközi pos
ta-egylet, egyetemes posta- 
szerződés.

Welttelegraphenunion, n. 
nemzetközi távirdai egylet, 
egyetemes távirati szerző
dés.

Weltverkehr, h. világ forga
lom.

Wenden (sich),/ordítom; we
gen weiterer Auskunft be
lieben Sie sich an Herrn 
N. zu wenden, bővebb ér
tesülés végett szíveskedjék

N. úrhoz fordulni; sich 
bittlich an Jemanden wen
den, kérelemmel fordulni 
valakihez.

Wendepflug, h. forgató eke.
Wendung, n. fordulat; die 

Sache nahm eine gute od. 
schlechte Wendung, a do
log jó ra  V. roszra ford u lt; 
einer Sache eine W en
dung geben, fordítani va
lamin ; man muss der Sa
che eine andere Wendung 
geben, fordítani kell a dol
gon.

Wenig, kevés; kevéssé; blut 
wenig, igen kevés; ein 
Gulden weniger 10 Kreu
zer, tiz krajczár kijján egy 
fo r in t : die Waare kostet 
viermal weniger, az áru 
négyszerte kevesebbe kerül; 
Sie haben mir 50 Gulden 
zu wenig bezahlt. Ön 50 
forinttal kevesebbet fizetett 
nekem.

Werfen, vetni, dobni, haji- 
gálni; durcheinander wer
fen, össze-vissza lu im jni; 
grosse Quantitäten von 
Baumwollen sind auf den 
Markt geworfen worden, 
a piaczra nagy mennyi
ségű gyapot került; sich 
auf die Fabrikation von 
Eisen werfen, vas gyártás
ra adni magát.

Werft, n. 1) hajógyár; 2) 
rakpart,

Werftgeld, k. rakpartdíj.
Werg, k. csepü, szösz, kócz.
Werggarn, k. szöszfonál.
Wergleinwand, n. darócz.
Werk, k. munka; mű; im 

Werke sein, mxmkában 
lenn i; Hand ans Werk le
gen, munkához fo g n i; ins 
Werk setzen od. richten, 
valósítani; zu Werke ge
hen, hozzáfogni; sich ans 
Werk machen, dologhoz 
látni.

Werkanlage, n. gyártelep.
Werkführer, h. művezető.
Werkholz, k. szerszámfa,
Werkleute, iparos segédek, 

munkások.
Werkmass, k. munkamérték. 
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Werkmeister, h. műmester.
Werkmesser, k, dikics (csiz

madiakés ).
Werksbahn, n. (vu.) bánya- 

vasút.
Werksleiter, h. művezető 

tiszt.
Werkstatt, Werkstätte, n. 

műhely.
Werktag, h. hétköznap; (b r.) 

tőzsdei nap.
Werkthätig, munkás.
Wei ktisch, h, dolgozó asztal.
Werkverdingung, n. munka- 

béri szerződés.
Werkzeug, k. szerszám, mű

szer.
Wermuth, h. üröm.
Wermuthwein, h. ürmös, ür- 

mösbor.
W ers t, Werste, n. verszt, 

orosz mérföld =  1066'781 
m .; 15 verszt == 16 km.

Werth, értékes, becses; die 
Waare ist etwa 20 Gulden 
werth, az áru körülbelől 
20forintot ér; es ist nichts 
werth, es ist keinen P fif
ferling werth, fikarczot 
sem ér, semmit sem é r ; 
werthester Herr, tisztelt 
uram ; mein werther 
Freund, drága barátom; 
das ist der Mühe werth, 
ez megérdemli a fáradsá
got ; ich habe Ihr werthes 
Schreiben erhalten, becses 
sorait vettem.

Werth, h. érték, becs; angeb
licher Werth, állítólagos 
érték; voller Werth, teljes 
érték; innerer Werth, bel
érték ; constatirter Werth, 
megállapitott érték; decla- 
rhter Werth, anbekannter 
W erth , bevallott érték; 
ausfallender Werth, szám
ba nem vehető érték; der 
in Geld veranschlagbare 
Werth, pénzben kifejezhető 
érték; versicheter "Werth, 
biztosított érték; im Werthe 
heruntergehen, értékben 
csökkenni; wenig Werth 
auf etwas legen, valamit 
kevésre becsülni; Werth 
erhalten od. empfangen,. 
(v .) értékét felvettem;
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Werth in Kechnung, ér
téke szániolatban; Werth 
bei Verfall, érték lejárat
kor ; Werth heute, érték 
ma ; Werth in mir (saját 
rendeletre szóló váltóknál) 
érték magamban; Werth 
pr. 15. d. M., érték fize
tendő e hó 15-én; Werth 
Yerstanden, értéke kiegyez
ve ; Werth in Baarem, 
értéke készpénz; Sendung 
ohne Werth, (posta) érték
nélküli küldemény; etwas 
über den Werth bezah
len, értéken felül fizetni; 
über den Werth kaufen 
od. verkaufen, értéken fe
lül V. nagyon drágán ven
ni V. eladni; das Getreide 
hat keinen Werth, a gabo
nának nincs ára.

Werthangabe, n. értékbe
vallás; senden Sie mir 
die Waare unter voller 
Werthangabe, küldje az 
árukat a teljes érték beval
lásával ; unter Werthan
gabe von 500 Gulden, 500 
forintnyi érték bevallásá
val.

Werthanschlag, Ji. értékmeg- 
állapitás.

Werthausweis, h. értékki
mutatás.

Werthbemessung, n. becslés, 
értékszabás.

Werthbeschaffenheit, n. ér
tékminőség.

W^erthbestimmung, ?i. becs
lés, értékszabás.

W erthbetrag, h. értékösz- 
szeg.

Werthbilanz, n. értékmérleg.
Werthbrief, h. pénzes levél.
Werthclassificationstarif, h. 

értékosztályozási díjszabás.
Werthclassificationssystem, 

k. értékosztályozási rend
szer.

Werthdeclaration, n.Werth- 
einbekenntniss, k. érték- 
bevallás.

Wertheffecten, értékpapirok.
Wertherhebung, W erther

mittelung, 71. értékkitu- 
dás, értékkipuhatolás, ér- 
tékkideritése.

Werthgegenstand, h. érték
tárgy.

Werthgeringer, csekélyebb 
értékű.

Werthgestaltung,w. értékala
kulás.

AVerthgleichung, n. érték
arány.

Werth heute, (v .) érték ma.
Werth in mir od. in uns 

selbst, ( V.) érték magunk
ban ( saját rendeletre szóló 
váltónál).

Werthlos, értéktelen; werth- 
los werden, értéktelened
ni, elértéktelenedni.

Werthlosigkeit, n. értékte
lenség.

Werthmesser, h. értékmérő.
Werthnachnahme, n. érték- 

utánvétel.
Werthordnung, 7i. érték

arány.
Werthpacket, k. (vu.) érték

csomag.
Werthpapier, k. értékpapir; 

Werthpapiere belehnen, 
értékpapii'okra kölcsönöz
ni ( lombard üzletben).

Werthplus, k. értéktöbblet.
Werthproportion, Werth- 

rcilation, n. értékarány.
Werthschaft, n. értéknemű, 

értékes holmi.
Werthschätzen , becsülni, 

nagyra becsülni; becsben 
tartani.

AVerthschätzung. n. 1) becs
lés; 2) becsben tartás, nagy
ra becsülés, becsülés.

Werthsteigerung, n. érték- 
emelkedés.

AVerthstempel, h. értékbé- 
lyeg.

Werthtarif, h. értékdijsza- 
bás.

Werthträger, h. értékképvi- 
sélő.

Werthung, n. becslés.
Werthverhaltniss, k. érték

arány.
AVerthverminderung, n. ér

tékcsökkenés.
Werthverminderungstheo- 

rie, n. értékcsökkenési el
mélet.

Werthverringerung, n. ér
tékcsökkenés.
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Werth Versicherung, n. ér- 
tékbiztositás.

Werthvoll, sokat érő, érőt 
érő, értékes, becses.

AVerthzeichen, k. éi'tékjegy.
Werthzoll, h. értékvám.
AVerthzunalime, n. érték

emelkedés, értéknövekedés.
Wesentlich, lényeges; lénye

gesen ; voltaképén; ich 
hofíe mich des Bestes oh
ne wesentlichen Verlust 
zu entledigen, reményiem, 
hogy a maradékon jelenté
ke }ty veszteség nélkül túl
adhatok.

Westbahn, n. nyugoti vasút,
Weste, n. mellény.
Westindienfahrer h. (ha j.) 

Nyugotindiába menő hajó.
Wettassecurauz, n. íb izt.) 

fogadási biztosítás.
Wétte, n. fogadás.
Wetteifern, versenyezni.
Weiten, fogadni; zehn ge

gen eins wetten, egyre t í
zet tenni

AVetterfahne, n. szélkakas.
Wetterglas, k. légmérő, lég- 

sulymérő, bai'ometer.
AVetterhahn, h. szélkakas.
Wettermännchen, k. időjósló 

báb.
AV etter schaden , h. (b izt.) 

elemi kár, elemi csapds 
okozta kár, jégkár.

AV etterschaden Versicherung 
n. elemi kárbiztosítás ; jég- 
kái'biztositás.

Wetterschlag, h. (bizt.) jég 
eső, jégkár.

AVetzschale, n, köszörücsé- 
sze.

AVetzstahl, h. fenőaczél.
AVetzstein, h. fenkő, köszö- 

rükő.
AVey, ángol gyapjusúly =  

82'55 k g ; 2 wey =  egy 
zsák.

Whappernocker, h. whap- 
pernocker ( éjszakamerikai 
macskabőr).

Whisky, h. ívhisky ( ángol 
pálinka).

AVichse, n. suviksz, csizma
kenő, fény máz.

Wichtig, 1) (a. m. das ge
hörige Gewicht habend).



W ich tigk e it W iederau  stellen W ild k an t

mértéket megütő; das 
Goldstück ist niclit wich
tig, ez az arany nem üti 
meg a mértéket; 2) (a. m. 
bedeutend), nyomós, nyo
matékos, fontos; es ist mir 
wichtig zu wissen, érde
kemben áll megtudni.

Wichtigkeit, n. fontosság; 
eine Sache von AVichtig- 
keit, nevezetes dolog.

AVicke, n. bükköny.
AVickel, h. gombolyag.
AVickelwolle , n. hosszufürtü 

gyapjú, keleti kecskeször.
AVickelzeug, k. pólyanemü.
AA^ickenmehl, k. bükköny- 

liszt.
AVickenfutter, k. takarmdny- 

bükköny.
AVickler, h. nöi köpeny.
AVidder, h. kos.
AA^iderlage, n. hitbér (a  nő

nek hozományáért biztosí
tott összeg), nászajándék; 
(la tin u l) dós.

AViderlegungsschrift, n.czá- 
foló irat.

AA^iderrechtlich, törvényel
lenes ; törvénytelenül.

AAhderrede, n. ellenmondás; 
ohne Widerrede, minden 
ellenmondás nélkül.

Widerruf, h.visszavonás, visz- 
szahuzás; er hat einen 
AViderruf thun müssen, 
szavát vissza kellett von
nia.

AAhderSpruch erheben, tilta
kozni.

Widerspruchsfrist, n. tilta
kozási idő.

AViderspruchsrecht, k. ellen- 
mondási jog.

AVidmen, ajánlani, szentelni; 
Ihren Diensten gewidmet 
zeichne ich, szolgálatomat 
felajánlva maradok; seine 
Zeit ausschliesslich dem 
Geschäfte widmen, idejét 
kizárólag üzletének szen
telni.

AVidmungseinkommen, k. 
alapítványi jövedelem.

AVidmungsurkunde, n. ala
pítványi okirat.

AViederabdruck, h. (nyomd.) 
másodnyomat, lenyomat.

AViederanstellen, újra alkal- 
7nazni.

AViederaufkommen , ismét 
divatba jönn i.

AViederanfleben, k. W ieder
aufschwung, h. élénkülés ; 
man glaubt allgemein an 
ein AViederauüeben der 
Geschäfte, általában hi
szik, hogy az ügyletek újból 
felfognak éledni.

AViederaufnahme, n. újból 
folya7natba tétel (pl. a 
csődeljárásnál).

W ider aufnehmen, újból meg
kezdeni ( munkát).

AAhederausfuhr, n. isméti ki
vitel.

Wiederbekommen, vissza
kapni, vissza nyerni.

AViederbezahlen, visszafi
zetni.

Wiederbringen, 1) vissza
hozni; 2) helyrehozni, ki
pótolni.

Wiedereinführen, 1) újból 
behoz7ii ( á rukat); 2) újból 
életbe léptetni ( szokást, di
vatot ) .

AYiedereinsetzung, n. vissza
helyezés ; AViedereinset- 
zung in den vorigen 
Stand (restitutio in inte
grum) , visszahelyezés az 
előbbi állapotba.

AViederergänzung, n. kiegé
szítés.

AViederersetzen. Wiederer
statten, 7negtéríteni, visz- 
szatéríteni.

Wiedererstattung, n. vissza- 
térítés.

AViedergewinnen, vissza
nyerni.

Wiederherstellen, visszaál
lítani, helyreállítani.

Wiederholt, ismételt, meg
újított ; zu wiederholten 
Malen, ismételve, többször, 
több ízben; wiederholte 
A^ersicherung, (bizt.) több
szörös biztosítás (csak a 
tárgy értékéig lehető).

Wiederholungsfall, h. ismét
lés esete; im AViederho- 
lungsfalle, ismétlés esetén.

AViederincurssetzung, n. ú j
ból forgalomba hozatal.

367

AViederkauf, h. visszavétel 
( ha az eladó kiköti, hogy a 
vevő az átvett árut esetleg 
neki ismét eladja).

AViederkäuflich, visszavásá- 
rolható ; vissza rásárolha- 
tólag.

AViederkaufsrecht, k. vissza
vételijog.

AViederkehren, 1) visszatér
ni, visszafordulni; 2) ú j
ból előfordulni, ismétlődni; 
so günstige Aussichten 
werden nicht so bald wie
derkehren, ily  kedvező ki
látások nem egyhamar is
métlődnek.

AViederklage, n. viszonkei^e- 
set.

AViederlö mngsrecht, k. visz- 
szaváltási jo g .

AViederrufung, n. visszamon- 
dás ( megrendelésnél).

AViederverkauf, h. viszonel- 
adás ; AVaaren, zum W ie
derverkauf bestimmt, ú j
ból eladásra szánt áruk.

AA^iederverkaufen, újból el
adni.

AViederversicherung,n.( fcwí) 
viszontbiztosítás.

AViege, n. bölcső.
AViegegeld, k. (vám) mérleg- 

pénz.
AViegemesser, k. bárdkés.
AViegen, 1) nyonmi; die 

Kiste wiegt netto 40 Kilo, 
a láda tisztán 40 kilót 
nyom; schwer wiegende 
Gründe, nyomós okok ; 2) 
( a. 7)1. wägen) mé7'ni, má
zsáim.

AViener A rtik e l, diszbőr- 
áruk.

AVienerlack, h. bécsi fény- 
máz.

AVieselfell, k. menyétbőr.
AVild, vad; wilder Honig, 

erdei méz.
AVild, k. vad, vadhús.
W ilde Banknoten, vad bank

jegy ( melyek forgalma 
egy időre felfüggesztetett).

AVildcat speculation, ( ameri
kai br.) szószerint: vad- 
macskaüzérkedés; nagyon 
7iierész speculatio.

AVildhaut, n. vadbőr ( ameri-



W ild p re t W  inkel versatzgescliäft 'Wockeneinlage

kai vad szarvasmarhák 
höre).

Wildpret, k. vad  ̂ vadhus.
Wildpretliándler, h. vadhiis- 

árus.
Wildruf, h. vadcsalogató 

(műszer vadak hangjának 
utánzására).

Wildsehur, n. farkasbunda.
WildschweÍD, k. vaddisznó.
Wille, W illen, h. akarat; 

es ist mein Wille, dass . . .  
akarom , hogy. . . ;  W il
lens sein, szándékozni, 
akarni; ohne mein W is
sen und Willen, tudtom- és 
akaratomon kivül.

W illfährig, alkalmazkodó, 
hajlandó, kész.

Willig, kész, készakaratu; 
diese Sorte wird willig 
mit 20 Gulden bezahlt, 
ezért a fajta ért szives örö
mest adnak 20 forintot; 
dies findet willige Neh
mer, kész vevőkre ta lá l; 
sich zu etwas willig fin
den lassen, kész lenni va
lamire.

Willkürpj’eis, h. önkényszerű 
ár, tetszés szerinti ár.

Windblech, k. szögletyléh.
Windbüchse, n. szélpuska.
Winde, n. emelScsiga, emelő; 

gombolyító.
Windhandel, h. szerencse

szerződés (játék a bör
zén). I

Windig, szeles; mit diesem 
Unternehmen sieht es 
windig aus, ez a vállalat 
rossz Icíhon áll.

Windmesser, h. szélmérö.
Windstille, n. szélcsend; 

wir haben im Geschäfte 
vollkommene Windstille, 
az üzletben teljes szélcsend 
uralkodik.

Winkelbörse, n. zugbörze, 
zugtözsde.

Winkelconsulent,^. zugügy
véd.

Winkeleisen, k. szögletvas.
Winkelhaken, h. szögletmér

ték.
Winkelmaass, k. szögmérő, 

szögletmérő.
Winkelsensal, h. zugalkusz.

Winkel V ersatzgeschäft, k.
zug zálogüzlet.

Winterfracht, n. (haj.) téli 
teher.

Wintergetreide, k. őszi ga
bona.

Wintergrünkraut, k. bör- 
vényfü.

Wintergrünöl, k. hörvényfű
olaj.

Winterhafen, h. telelő rév, 
téli kikötő.

Winterobst, k. téli gyümölcs.
Wintervorrath, h. téli kész

le t; téli takarmány.
Winterweizen, h. őszi búza.
Winterwolle , n. tavaszi 

gyapjú.
Winzermesser, k. kaczor 

(szölőmetszö kés).
Wippe, n. lábitó (esztergá

lyosok számára).
Wippen, billenni ( mérleg

nél).
Wipper und Kipper, pénz

metélő ( kopott pénz forga
lomba bocsátója).

Wirkeisen, k. körömhántó.
Wirkerei, n. szövés.
Wirkholz, k. tagló ( mészá

rosoknál).
Wirkindustrie, n. kötőipar.
Wirklich, valódi ; valóban; 

wirklicher Schaden, tény
leges kár ; Herr N. ist ein 
wirklicher Associé des 
Hauses, N . úr a ház való
ságos társa.

i Wirksam, hatályos.
Wirksamkeit, n. hatáskör; 

joghatály, hatályosság; die 
rechtliche Wirksamkeit 
einer ofíenen Handelsge
sellschaft, közkereseti tár
saság joghatálya; in
Wirksamkeit treten, élet
be lépni; ausser W irk
samkeit treten od. kom
men, megszűnni; ausser 
Wirksamkeit setzen, hatá
lyát megszüntetni.

Wirkstoff, h. kötőanyag.
AYirkstuhl, h. szövőszék, osz- 

továta.
Wirkung, n. hatás, siker.
Wirkungskreis, /j.Wirkungs- 

sphäre, n. hatáskör.
Wirkwaare, n, kötött áru.
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Wirkweik, k. mesterke; m it 
Wirkwerk verzieren, mes- 
terkélni.

Wirth, h. korcsmáros, ven
dégfogadós ; die Rechnung 
ohne den Wiidh machen, 
a körülményeket számba 
nem véve cselekedni.

Wirtlischaft, n. gazdaság; die 
Wii-thschaft leiten, gazda
ságot vezetni, gazdálkodni^ 
sáfárkodni.

Wirthschaftsbetrieb, h. gaz
dasági üzem.

Wirthschaftserträgniss, k. 
gazdasági hozadék.

Wirthschaftsniederlassung, 
n. gazdasági telep.

Wirthschaftspersonal, k. kér 
zelési segédszemélyzet, gaz
dasági segédszemélyzet.

Wirthschaftspolitik, n. nem
zetgazdasági politika; polir 
tikai nemzetgazdaság.

Wirthschaftsvieh, k. gazda
sági marha.

WirthschaftsVorschrift , n. 
kezelési szabály.

Wirthshaus, k. korcsma, fo 
gadó.

Wischer, h. törlő (rajzolás
hoz).

Wissen, k. tudomás; meines 
Wissens, tudtommal, tudo
másom szerint; mit mei
nem Wissen, íwdío/wnzaZ; 
ohne mein Wissen, tudto- 
mon kivül; ohne mein 
Wissen und Willen, tud
tom és akaratomon k ivü l; 
nach bestem Wissen und 
Gewissen, legjobb tudomá-

. som és meggyőződésem sze
rint.

Wissentlich , szándékos, 
szántszándékos; szántszán
dékkal, készakarva, tudva.

Wissmuthpraeparate , loi^z- 
muthkészitmények.

Woche, n. hét; Woche haben, 
hetesnek lenn i; die W-o- 
che ist an ihm, ő a hetes.

Wochenarbeit, n. hetimunka.
Wochenausweis , h. heti ki

mutatás.
Wochenbericht, h. heti je 

lentés.
Wocheneinlage, n. heti betét.
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Wocheneinnalime, n. heti 
bevétel.

Wochengesell, h. hetes (se
géd).

Woclienlolin, h. heti bér.
Wochenlohntabelle, n. heti

bér táblázata.
Woehenmarkt, h. heti vásár.
W oclienrechnmig, n. heti 

számla.
Wochenschrift, n. (kk.) heti 

lap.
Wocheiiweise, hétszámra ;

der wochenweise gezahlte 
Arbeitslohn, hétszámra fi
zetett 7nunkabér.

Wofür. W ofür Sie kreditirt 
stellen, mely összeggel el 
van ismerve; wofür ich 
Ihnen verbindlich danke, 
a mit Önnek tisztelettel 
megköszönök.

Wohl, k. (anyagi ) jó lé t ; das 
allgemeine W oh l, közjód 
közjóiét, közboldogság; 
zum Wohle des Staates, 
az állam javára .

Wohlbehalten, Jó karban le
vő (á ru );  wohlbehalten 
angekommen, (személyek
ről) szerencsésen megérke
zett ; ( tárgyról) épségben 
érkezett.

AVohlbekannt, ismeretes; 
ein wohlbekanntes Haus, 
jól ismert ház; er ist mir 
wohlbekannt, jó l  ismerem 
üt; es ist mir wohlbe
kannt, dass , . .  jó l tudom, 
hogy. . .  [ság.

Wohlfahrt, n. jólét, boldog-
AVohlfeil, olcsó; olcsón; wohl- i 

feilér werden, olcsóbbodni; 
olcsóbbá lenni; dieser Stolf 
kommt mir wohlfeiler zu 
stehen, ez a kelme nekem 
olcsóbba kerül; wohlfeil 
zu etwas kommen, olcsó 
éiron jutni valamihez; für 
wohlfeil halten, olcsóllani, 
olcsónak tartani.

Wohlfeilheit, n. olcsóság.
Wohlgefallen, k. tetszés; 

Wohlgefallen an etwas 
finden, gyönyörködni va
lamiben.

Wohlgemuthkraut, k. kerti 
borago, atraczél.

Kereskedelmi szótár. I.

AVohlhabend, vagyonos, te
hetős, módos, jó módú ; er 
ist wohlhabend und ge- 
niesst einen guten Credit, 
tehetős ember és jó  hitele 
van.

AA^ohlstand, h. jólét,
W'ohlwollen, k. jóakarat, j ó 

indulat.
Wohnort, h. lakás; telep.
Wohnpartei, n. lakófél.
Wohnsitz, h. lakás; telep.
Wohnungsbaugesellschaft, 

n. laképítő társaság.
Wohnungsgenossenschaít,«. 

építő szövetkezet, épület- 
szerző szövetkezet.

AYohnungsmiethe, n. lakbér.
Wolfram , h. wolfram (ke

mény iégelyaczél közé ol
vasztott fém).

Wolfsbohne, n. csillagfürt 
( lupinus).

Wolfskirsche, n. maszlagos 
nadragulya.

Wolfspelz, h. 1) farkasbőr ; 
farkasbunda.

AVolfzahn, h. farkasfog.
AVollabfalle, gyapjiűiulladék 

í. Wollenabfall.
AVolle, n. gyapjú; einscliü- 

rige W olle, egynyiretü 
gyapjú; zweischürige wol
le, kétnyiretü gyapjú; ge
waschene AVolle, mosott 
gyapjú; gekratzte AVolle, 
gyaratolt gyapjú.

AA^^ollenabfall, h. gyapjú hul
ladék.

AVollenband, k. gyapjusza- 
lag.

AA^ollenborte, n. gyapjusze- 
gély.

Wolleníarberei, n. 1) gyap- 
jvfestés; 2) gyapjufestő,
gyapjufestő műhely.

Wollengarn, k. gyapjufonal.
Wollentucli, k. gyapjuposztó.
AVollenwaare , n. gyapjú- 

árú.
AVollen watté, n. gyapjú-

vatta.
AVollenzeug, h, gyapjúszö

vet.
AVollextract, h. gyapjumosó 

kivonat.
AVollfett, k. gyapjiizsir.
AVollflocke, n. gyapjupehely
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( a gyapjú kifésülésénél el
hulló rész).

Wollhandel, h. gyapjukeres- 
kedés.

AVollhändler, h. gyapjuke- 
reskedő.

AVollkamm, h. gyapjufésü.
Wollkardatsche, n. gyapju- 

gyaratoló.
AVollkraut, k. farkkóró, gyo

pár.
AA’̂ ollmarkt, h. gyapjupiacz.
AVollmosaik, k. gyapjumo- 

zaik (gyapjú fonalaknak 
szövetekre ragasztása által 
készített munka díszítmé
ny ekhel).

AVollplüsch, n. gyapjuplüs 
(bársonyszerű szövet).

AVollsack, h. gyapjuzsák.
Wollschur, n. gyapjunyirás.
AVollspitze, n. gyapjucsipke.
AVollstaub, h. gyapjupor.
Wollstofí, h. gyapjúszövet, 

gyapjukelme.
AVollstreicher , h. gyapju- 

gy aratoló.
AVolltrümmer, gyapjukulla- 

dék (a gyapjúfonásnál s 
szövésnél megmaradó hul
ladékok).

Wollwaare, n. gyapjúdra. ^
AVollwasche, n. gyapjumosás.
AVollwaschfett, k. gyapjumo

só zsír.
AVollzeug, h. l. Wollenzeug.
AV ol verlay, kappanőr, arnika.
AVootz, h. ivootz (indiai önt

vény aczél ).
AVort, k. szó; AA'ort für 

AVort, von AVort zu AVort, 
szóról szóra ; ein AV őrt so 
gut, als tausend, egy szó 
annyi, mint száẑ  auf mein 
AVort, szavamra, becsüle
temre; m ii emem  AVorte, 
szóval, egy szóval; die 
Hausse hat noch nicht ihr 
letztes Wort gesprochen, 
a szökkenés még nem fe
jezte be működését, a szök
kenés még nem érte végét; 
sein AVort geben, szavát 
adni, megígérni; ich habe 
sein AVort, szavát adta 
nekem, bírom ígéretét; 
Einen beim AVorte neh
men , szaván fogni va

U



W  örterbacli W  üusclielr atlie Yonke

lak it; sein W ort halten, 
szavának állani, ígéretét 
megtartani; 100 Gulden, 
in Worten ein hundert 
Gulden, 100 azaz egyszáz 
fo r in t ; Jemandem das 
W ort reden, valaki mellett 
szólani, valaki védelmére 
felszólalni.

Wörterbuch, k. szótár.
Wortlaut, h. szószerinti érte

lem ; Wortlaut dér Firma, 
a czég szószerinti szövege; 
U'^ch dem Wortlaute des 
Vertrags, a szerződés szó
szerinti értelmében.

Wörtlich, szóbeli  ̂szószerinti; 
szó szerint, szóról szóra; 
wörtliche Abschrift, szó
szerinti másolat.

Worttaxe, n. (távirat) szó- 
díj ( egyes szavak után járó  
d ij).

Wrack, h. és k. 1) hajórom; 
2) ( a. m. Ausschuss) alja 
valaminek, selejtáru.

Wracken, selejtelni, kiválo
gatni (valamely áru alját, 
rosszát).

Wracker, h. selejtelő, osztá
lyozó.

W rackgeld, k. válogatási 
dij.

Wrackgut, k. 1) selejtáru; 
í2) 'partra vetett tengeri 
áru.

Wucher, h. uzsora, uzsorás
kodás ; Wucher treiben, 
uzsoráskodni.

Wucherdarlehen, k. uzsora- 
kölcsön.

Wucherer, h. uzsorás.
Wuchergeschäft, k. \izsora- 

ügylet; Wuchergeschäfte 
treiben^ uzsoráskodni.

Wuchergesetz, k. uzsoratör
vény.

Wuchern, uzsoráskodni.
Wucherpreis, h. uzsoraár.
Wucherzinsen , uzsoraka

mat.
Wundbalsam, h. sebbalzsam.
Wunderbalsam, h. csodabal

zsam.
Vlxmá3pntze,n.sebfecskendő.
Wunsch, h. kívánság; óhaj ; 

hoffentlich fällt die Waa- 
re nach Wunsch aus, re

ményiem, hogy az áru meg
felel tetszésének; remény
iem, hogy az áru ínyére 
lesz; nach Wunsch em
pfangen Sie anbei, kíván
sága szerint mellékelve ve
szi . . .  ; ich bedauere, dass 
es damit nicht nach 
Wunsch gegangen ist, saj- 
nálom, hogy a dolog nem 
kívánsága szerint ütött ki.

Wünschelruthe, n. varázs- 
vessző.

Wünschenswerth , wün- 
schenswürdig, óhajtandó, 
kívánatos.

Würdigen, méltatni; er wür
digt mich seines Vertrau
ens, engem bizalmára mél
ta t; ich weiss seine Dien
ste zu würdigen, tudom 
szolgálatait 7néltányolni.

Wurfangel, n. halászhorog.
Würfel, h. koczka.
Würfelkohle, ii.koczkás szén.
W iirfeizucker, h. koczkaczu- 

kor.
Wurfgitter, k. Wurfreuter, 

n. kavicsrosta, áthányó 
rosta, álló rosta.

Wurfschaufel, n. szói’ó lapát.
Wurfschixipe, n. falapát.
Wurmfarn, h. harasztfügyö- 

kér.
Wurmkraut, k, varadics, gi- 

lisztafü.
Wurmmehl, k. szúpor.
Wurmmoos, k. féregmoli.
Wurmrinde, n. féi'egkéreg.
Wurmsame, h. gilisztamag.
AVurmsti chig, szúeite ,férg e s.
AA^urmzucker, h. gilisztaczu- 

kor.
Wurst, n. kolbász, hurka; 

das ist ihm AVurst, azt fe l 
sem veszi.

Würstler, h. virslis, böllér, 
hentes.

AVurstmaschine, n. kol
bászgép.

AVurstschlitten, h. nyereg
szán.

AVurstspritze,?!. kolbásztöltő.
AVurstwagen, h. nyeregkocsi.
Würzbüchse, n. füszei'tartó.
Würze, n. 1) fűszer; 2) ma

látalé ( serfőzésnél).
AVurzel, gyökér; AVurzel
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fassen, AVurzel schlagen, 
gyökeret verni, meggyöke- 
rezni.

AVurzelfaser, n. gyökérrost.
AVurzelholz, k. gyökérfa 

( esztergályosok és famet
szők számára).

AVurzelplatte, n. tőlemez.
AVürzesteuer, n. vegyléadó 

(serfőzésnél).
AVürzhandél, h. füszerkeres - 

kedés, l. Gewürzhandel.

Xp =  exprés payé =  Express 
bezahlt (Telegr.) futár f i 
zetve.

Xr == Kreuzer, krajczár.
Xanthyn, k. xanthin (buzér- 

narancs).
Xenologismus, idegenszerű

ség (wmodorban).
Xylobalsam, h. arábiai bal

zsam.
Xylographie, n. fametszet.
Xylonitgewebe, k. .xylonit- 

szövet.
Xylonitplatte, n. xylonit- 

tábla.
Xylonitwaare, n. xylonitárn.

Yacht, 71. Yachtschiff, k. disz- 
hajó, disznaszád.

Yamswurzel, n. ya7ugyÖké7\
Yankee, h. jenki (az Egye

sült Államok lakóinak 
gúnyneve), egyúttal élelmes 
kereskedő jelzésére is hasz
nálják.

Yard, angol rő f == 914 7nm. 
Squareyard (négyszögöl) 
=  0’836\I] 7U.; Cubicyard 
=  0-7645 cbm.

Yatagan, h. jatagán (török 
nagy kés).

Yen, yen (japánt arany dol
lár).

Yerba Máté , h. jet-bamaté 
(theaféle).

Ylang-Ylang, Ylang-ylang 
(illó  kosbot'olaj).

Yonke, dzsunka, sinai keres
kedőhajó.



Y  sopkrant Zählende Zahlnngssperre

Vsopkraut, k. izsópfű. 
>'sopöl, k. Izsópolaj.
Yute, n. juta.
Yvakraut, k. ivafü ( oroszor

szági füzfakéreg ).

Yj . B. =  Zum Beispiel, pél
dául, példának okáért.

Zackelscliaf, k. magyar juh.
Zackelwolle, n. czikgyapju.
Zackig, csipkés, csipkézett.
Zaffer, h. Zafíra, k. czaffer 

(áwányi sáfrány, pörkölt 
kobaltér ez tisztátlan kohalt- 
oxyd kvarczhomokkal ke
verve, köedénymáz).

ZaggeleiseD, k. húg avas (hen
gerelésre előkészített vas
anyag).

Zäh, zähe, szívós ; ein zäher 
Schuldner, nehéz fizető; 
zäher Wein, íiyúlós bor.

Zahl, n. szám; in grosser 
Zahl, nagy számmal, nagy 
mennyiségben; gerade 
Z:)hl, páros szám ; unge
rade Zahl, pciratlan szám.

Zahlanit, k. fizető hivatal.
Zählapparat, h. számoló ké

szülék.
Zahlbar, 1) (a. m. zu zah

len) fizetendő, fizetni va ló; 
drei Monat dato zahlbar, 
kelet után három hóra f i 
zetendő ; 2) fizethető; einen 
Wechsel bei Jemandem 
zahlbar machen, váltót va
lakinél fizetendőleg kiálli- 
tani.

Zahlbret*t, k. fizető deszka.
Zahlbarkeit, n. fizetendőség.
Zahlen, fizetni, megfizetni; 

zihlen Sie gegen diesen 
Primawechsel, erre az első 
váltóra fizessen Ön.

Zählen, számlálni, számíta
n i;  Sie können auf un
sere Eimessen zählen, 
küldvényeinkre számithat, 
küldvényeinkr^ számot tart
hat ; Jemanden zu seinen 
Geschäftsfreunden zäh
len, valakit üzletfelei közé 
számítani; es zählt zu 
den ersten Häusern des

Platzes, ebben a viirosban 
az első házak közé tartozik ; 
das zählt nicht, ez nem 
számit, ez nem számos, ez 
nem nyom semmit.

Zählende Güter, számlálan
dó áruk ( melyeket nem mér
nek). [játék,

Zahlenlotterie, n. számsors-
Zahlenreihe, n. számsor, 

számsorozat.
Zahler, h. fizető; pünktlicher 

Zahler, pontos fizető; säu
miger Zahler, késedelmes 
fizető.

Zählgebühr, n. számlálási i l 
leték.

Zahlhaft, megfizetíii való; 
sich zahlhaft machen, ma
gát kidé gitt et ni.

Zahlperle , n. öreggijöngy, 
szemgyöngy.

Zahlpfennig, h. játékpénz, 
tantusz.

Zahlplatte, n. fizető asztal
tábla.

Zahlreich, számos, gyakori; 
számosán, gyakran.

Zahlstelle, n. (bank) fizető 
hely.

Zalilstunde, n. fizetési óra.
Zahltag, h. fizető nap, fizetés 

napja.
Zahltisch, h. fizető asztal.
Zahlung, n. fizetés, fizetség; 

eine Zahlung leisten, fi
zetni, megfizetni; eine 
Zahlung in Voraus lei
sten, előre fizetn i; wenn 
die Zahlung nicht erfolgt, 
ha nem fizet, ha nem fizet
nek, ha fizetés nem törté
n ik ; Mangels Zahlung, 
zetés hiányában; da ich 
nächste Woche schwere 
Zahlungen zu machen ha
be, mivel jövő héten nagy 
fizetségeim vannak ; Zah
lung zum Ausgleich, vég
fizetés, kiegyenlítő üzetés.

Zählung, n. számlálás, szá
mítás ; Zählung nach Sei
te, f A: számozás lap sze
rint.

Zahlungsadresse, n. (v .) tele- 
pítvényi czim.

Zahlungsanweisung, n. fize
tési utalvány.

371

Zahlungsart, n. fizetés mód
ja , fizetési mód.

Zahlungsauftrag, h. fizetési 
meghagyás.

Zahlungsaviso, k. fizetési ér
tesítés.

Zahlungsbedingung, n. fize
tési feltétel.

Zahlungsbeleg, h. fizetési bi
zonyíték.

Zahlungsbilanz, n. fizetési 
egyenleg.

Zahlungsbogen, h. fizetési ív.
Zahlungsconsignation, n. f i 

zetési jegyzék.
Zahlungsdomicil, k. fizetési 

telep.
Zahlungseinstellung, n. fize

tés megszüntetése, bukás.
Zahlungsfähig, fizetőképes, 

fizetni képes; er ist zah
lungsfähig, fizethet.

Zahlungsfähigkeit, n. fizető- 
képesség; wir haben nie 
weder an Ihrem Willen, 
noch an Ihrer Zahlungs
fähigkeit gez weif eit, soha
sem kételkedtünk sem jó 
akaratában, sem abban, 
hogy fizetőképes.

Zíúilungstiist, n. fizetési ha
táridő.

Zahlungskredit, h. fizetési 
hitel.

Zahlungsleistung, n. fizetés 
teljesítése, fizetés.

Zahlungsmittel, k. fizető esz
köz ; dem Silber die E i
genschaft des gesetzlichen 
Zahlungsmittels entzie - 
hen, az ezüstöt törvényes 
fizető eszközi minőségdől 
megfosztani; az ezüsttől a 
pénzjelleget megvonni.

Zahlungsmodalität, n. fize
tési módozat.

Zahlungsort, h. (v .) fizetési 
hely.

Zahlungspílicht, n. fizetési 
kötelezettség.

Zahlungsregress, h. fizetési 
visszkereset.

Zahlungsrest, h. fizetési hát
ralék, fizetetten maradék, fi- 
tendö maradék.

Zahlungssperre, n. kifizetés 
letiltása (kamatokra, ér
tékpapírra).



Zahlungsstatt, fizetés helyett.
Zahlnngsstundung, n. fize

tési halasztás.
Zahlimgssnmme, n. fizeten

dő összeg.
Zah liin gssn iT O gat, h fizetési 

eszköz (pénz helyett).
Zahlungstablean, k. fizetési 

táblázat.
Zahlungstag, h. fizető nap.
Zahlungstermin, h. fizetési 

határnap, fizetés napja.
Zahlungsunfähig , fizetésre 

képtelen, fizetni nem képes; 
er ist zahlungsunfähig, 
nem fizethet; er ist zah
lungsunfähig geworden, 
fizetésképtelenné lett.

Zahlungsunfähigkeit, n.Zah- 
lungsunvermögen, k. fize
tési képtelenség, fizetési te
hetetlenség.

Z a h lu n g sv e rb in d lic lik e it , n. 
fizetési kötelezettség; se ine  
Z a h lu n g s  V e rb in d lic h k e i
ten  e rfü llen , fizetségeit tel
jesíteni, fizetési kötelezett
ségeinek eleget tenni.

Z a h iu n g sv e rm ö g en , k. fize
tési képesség.

Zahlungs versprechen, k. fi
zetési Ígéret ( constitutum 
dehiti).

Zahlungsverweigerung, n. fi
zetés megtagadása.

Zahlungsweise, 7i. fizetési 
módozat. \ték.

Zahlungswerth, h. fizetési ér-
Záhlwaare, n. darabáru, 

számszerinti áru.
Zahlwerth, hi névérték.
Zahlwoche, n. fizető hét.
Zahn, h.fog; falscher Zahn, 

vejidégfog.
Zahnband, k. fogszalag.
Zahnbürste, n. fogkefe.
Zahneisen, k. 1. Zaineisen.
Zahngebiss, k. fogazat.
Zahnhobel, h. fogas gyalu.
Zahnkitt, h. fog ragasz, fogtö- 

medék.
Zahnpaste, n. fogpaszta.
Zahnperle, n. fog gyöngy

(  gyüm ölcsmagva kból esz- 
tergályozva v. faragva, zsi
nórra fűzve, gyermek-amu- 
lettenek vagy nyakláncz
nak).

Z  ahlnngs s t at t

Zahnpulver, k. fogpor.
Zahnrad, k. fogaskerék.
Zahnradlaahn, n. fogaskerekű 

pálya.
Zahnradsehiene, n. fogaske

réksín, hegyipályasin.
Zahnschaber, h. fogreszelő.
Zahnschlüssel, h. foghuzó- 

kulcs.
Zahnseife, n. fogszappan.
Zahnstocher, h. fogvájó, fog 

piszkáló.
Zahntinctur, n. fogtinktura, 

fogviz.
Zaineisen, k. vékony rúdvas.
Zainholz, k. fonóvessző.
Zange, n. fogó, csipővas, ha

rapófogó.
Zapfen, h. 1) toboz; 2) csap.
Zapfenl3Íer, k. hordóser.
Zapfengeld, k. csappénz.
Zarge, n. keret; szitakeret, 

dobozkeret; malomkőkéreg.
Zaser, n. rost, kanaf.
Zauberbecher, h. bűvös po

hár.
Zauberlaterne, n, varázs

lámpa.
Zaubérspiegel, h. varázstü

kör, bűvös tükör.
Zanm, h. kantár, fék.
Zaumgebiss, k. zabla.
Zaumgeld, k. foglaló (lóvá

sárlásnál ).
Zaumriemen, h. kantárszár, 

majez.
Zaumschnalle , n. kantár- 

csat.
Zaumstange, n. zabolarud.
Zaumzeug, k. kantár szer

szám.
Zebrahaut, 7i. zebrabőr.
Zechino, zacskó (olaszpénz).
Zecker, h. szatyor.
Zedernholz, k. czédi'usfa.
Zedroessenz, n. czedroolaj.
Zehner, h. tizes ( tizkrajezá- 

rosra (10 kr. Stück) és tiz- 
forintosi’a (10 Guldennote) 
egya?’ánt mondják).

Zehren, fogyasztani; költe
ni ; vom Kapitale zehren, 
tőkéjét fogyasztani, tőke
pénzéből é ln i; von der 
Schnur zehren, készből 
élni.

Zehrgeld, k. Zehrpfennig, h. 
költőpénz, utravaló.

Zalinpalver

372

Zehrungskosten, tartási költ
ség.

Zeichen, k. je l, jegy : die 
Zeichen von vier Kisten 
stimmen mit der Factura 
nicht überein, négy láda 
jele nem egyézik a számo- 
lattal; Zeichen und Num
mer, je l és szám.

Zeichenbrett, k. rajztábla.
Zeichenbuch, k. rajzkönyv.
Zeicheneisen, k. bélyegva,s  ̂

bélyegzövas.
Zeichenfeder, n. rajztoll.
Zeichenkasten, h. festék szek

rény.
Zeichenkohle, n. rajzszén.
Zeichenkreide, 7i. rajzkréta.
Zeichenleinwand, n. rajzold 

vászon.
Zeichenpapier, k. rajzpapi

ros.
Zeichenregister, k. árujegy

zék.
Zeichenschiefer, h. rajzpala.
Zeichentinte, n. rajztinta.
Zeichnen, \)jelölni, jegyezni; 

drei Ballen, gezeichnet R,. 
Nr. 1 —3, három csomag R  
1—3 jegygyei; 2) (a. m 
unterschreiben) a lá irn i, 
eine Urkunde zeichnen 
okiratot a lá ii'n i; wir ha
ben 1000 Gulden auf das 
neue Anlehen gezeichnet, 
ezer forintot irtunk alá az 
aj kölcsönre; 3) aláirni, 
ezégezni; per Procura 
zeichnen, ezégezni, ezégve- 
zetőként a lá irn i; 4) raj
zolni.

Zeichner, h. aláíró.
Zeichnung, n. 1) ra jz ; 2) 

jegyzés, aláírás; bei der 
Zeichnung sind lÔVo als 
Caution zu hinterlegen, 
az aláírásnál tiz százalékot 
kell biztosítékul letenni.

Zeichnungsmaschine, n. raj
zológép (  a hímzés mustrák
nak papiroson kitűzésére).

Zeichnungsstelle, n. (bank) 
aláírási hely.

Zeigen, mutatni, megmutat
ni ; er wird Ihnen unsere 
Muster zeigen, megmutat
ja  Önnek inusti'áinkat; es 
zeigen sich wenig Käufer,.

Zeigen



kevés vevő mutatkozik; die 
Käufer zeigen sicli bereit
williger zu Geschäften, a 
vevők hajlandóbbaknak 
mutatkoznak az ügyletekre.

Zeiger, h. 1) czégér; 2) óra
mutató ; 3) elömutatóy be
mutató; Zeiger dieses ist 
beauftragt den bestellten 
Zucker für mich in Em 
pfang zu nehmen, e sorok 
előmutatója meg van bízva, 
hogy a megre^idelt czukrot 
számomra átvegye.

Zeigerwaage, n. mutatós mér
leg.

Zeilgerste, n. kétsoros árpa.
Zeilsemmel, n. császárzsem- 

lye.
Zeit, n. id ő ; seiner Zeit, a 

maga idejében; bei Zei
ten, korán, jó k o r ; zur 
rechten Zeit, kellő időben, 
annak idején; auf Zeit 
verkaufen, hitelben elad
ni , későbbi fizetésre el
adni ; auf drei Monat 
Zeit, háromhavi határidő
r e ; von Zeit zu Zeit, 
időről-időre, koronként; 
Darlehen auf kurze Zeit, 
kölcsön rövid időre, rövid 
időre szóló kölcsön; die 
Sache hat Zeit, ráér a 
dolog, nem sietős a dolog ; 
er lässt sich Zeit damit, 
időt enged magának mel
lette ; dazu haben Sie 
noch drei Tage Zeit, arra 
Ön még három jiapig ráér.

Zeitablauf, h. időtelte, idő 
múlta.

Zeitangabe, n. idő megjelö
lése.

Zeitaufwand, h. idővesztés; 
das erfordert grossen Zeit
aufwand, sok idő kell ehez.

Zeitball, h. (ha j.) időjelző 
lapda (kikötőknél astrono- 
ndai órákkal kapcsolat
ban ).

Tieiicolumne,n.(kv.)időhasádj.
Zeitgemäss , időszerű, kor

szerű.
Zeitgeschäft, k. hitelügylet; 

wir machen keine Zeitge
schäfte, nem adunk hitel
be, nem hitelezünk.

Zeige r

Zeitig, jókori ; idejekorán ; 
ich danke Ihnen für Ihre 
zeitige Benachrichtigung, 
köszönöm Önnek idejekorán 
adott értesítését.

Zeitkauf, h. vétel időre, vé
tel hitelben ; in W olle sind 
viele Zeitkäufe gemacht 
worden, gyapjút sokat vet
tek hitelbe.

Zeitlohn, h. munkabér idő- 
számra. [gyökér.

Zeitlosenwurzel, n. kikirics-
Zeitpunkt, h. időpont; bis 

zu welchem Zeitpunkte 
soll ich warten ? meddig 
várakozzam 1; wir hoffen 
einen günstigeren Zeit
punkt zu erreichen, ked
vezőbb alkalmat remény
iünk.

Zeitrente, n. időjciradék, idő
legesjáradék.

Zeitschrift, n. folyóirat.
Zeitung, n. hirlap, újság.
Zeitmigsabonnement ,' k. 

előfizetés hirlapra.
Zeitungsnachricht, n. hírla

p i tudósítás.
Zeitverlauf, h . időtelte, idő- 

multa.
Zeitverlust, n. idővesztés.
Zeitversicherung, n. 1) időre 

szóló biztosítás; 2) szállítási 
idő biztosítása.

Zeitwechsel, h. látra szóló 
váltó.

Zellerie, n. zeller.
Zeit, k. sátor.
Zeltbett, h. 1) sátoros nyoszo- 

lya ; 2) tábori ágy.
Zeltbude, n. sátorbolt.
Zeltstiihl, h. tábori szék.
Zenith, h. tetőpont.
Zentner, h. mázsa; pr. Zent

ner, inázsánként.
Zentnergeding, k. (b .) suly- 

szakmány.
Zephirgarn , k. zefi.rfonal 

(többszálú, könnyen sod
rott, lágy fésűs fonal).

Zerbrechlich, törékeny, töve
dé kény.

Zerfahrenheit, n. ziláltság.
Zergliederungsausweis , h. 

részletező kimutatás.
Zerkleinerungsapparat , h. 

aprító készülék.
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Zerknittert, gyürődött (pl. 
vászon) ; zerknittert wer
den, gyürődni.

Zerlegbar, szétszedhető (pl. 
játék).

Zerreiben, szétdörzsölni.
Zerreiblich, dörzsölékeny.
Zerreiche, n. csertölgy.
Zerreissen , szétszakítani, 

széttépni; ein Kleid zer
reissen, ruhát elszaggatni, 
ruhát elnyüni.

Zerrüttet, megrongált, z ilá lt; 
seine Vermögensverhält
nisse sind zerrüttet, va
gyoni állapota zilált.

Zerschlagen, szétverni; el
verni; der Hagel hat al
les zerschlagen, mindent 
elvert a jég ; das Geschäft 
hat sich zerschlagen, az 
ügylet semmivé lett, az 
ügylet meghiúsult.

Zerschneiden, szétvágni.
Zersetzen {sich), szétbomlani.
Zersplittern,^/forgácsoZm, el

vesztegetni (pl. vagyont).
Zerstreuungsglas, k. szóró 

lencse.
Zerstreuungslehre, n. olasz

fogás (az arányok köny- 
nyebb feloldása könyvvi
telnél).

Zerstückeln , szétdarabolni, 
szétforgácsolni.

Zerwerfen, szétvetni, szét
szórni; sich mit Jeman
dem zerwerfen, meghason- 
lani valakivel.

Zerwürfniss, k. meghasonlás.
Zettel, h. l )  jegy, lap, czédu- 

Z« ; 2) meilékfonal (lemért 
lánczok pamutfonálból, na
gyobb távolban vetőlékkel 
is akkép ellátva, hogy a 
lánczfonalak összekuszálci- 
sa meg legyen gátolva).

Zettelbank, ?i. jegybank.
Zettelgeschäft, k. jegyüzlet.
Zettelläufer , h. Zettelrad, k. 

ZeitelirüUe,n.nyüstka7'ika.
Zeug, h. és k. kelme, szövet; 

wollenes Zeug, gyapjúszö
vet; er hat das Zeug dazu, 
van esze hozzá, van tehet
sége hozzá.

Zeuge, h. tanú ; Einen zum 
Zeugen anrufen, valakit

Zeuge



tanúként v. bizonyságul 
hívni; gegen Jemanden als 
Zeuge auftreten, valaki ei
len tanúbizonyságot tenni, 
valaki ellen tanúskodni.

Zeugen, tanúskodni, tanú
vallomást tenni, vallani ; 
wider Jemanden zeugen, 
valaki ellen vallani.

Zeugenaussage, n, tanúval
lomás.

Zeugen gebühr, n. tanudij.
Zeugenschaft, n. tanúskodás, 

tanúbizonyság; Zeugen
schaft ablegen, tanúskodni, 
tanúságot tenni.

Zeugenverhör, k. Zeugen
vernehmung, n. tanúki
hallgatás, tanuvallatás.

Zeugfabrik, n. szövetgyár.
Zeugkammer, n. szertár.
Zeugniss, k. 1) bizonyság; 

Zeugniss der Kunstver
ständigen, müértök bizony
sága ; 2) bizonyítvány.

Zeugnissverweigerung, n. 
tanúskodás m eg tag a dása.

Zeugschmiedwaare, n. szer- 
kovácsáru.

Zeugschuh, h. kelmeczipö.
Zeugwaare, n. kelmeáru.
Zibebe, n. mazsolaszőlő.
Zibethkatzenfell, k. pety- 

meghőr.
Ziehe, n. cziha, vánkoshéj.
Zichorie, n. katáng.
Ziege, n. kecske.
Ziegel, h. tégla, cserép.
Ziegelerde, n. vályogföld.
Ziegelthee. h. téglatéa.
Ziegelthon, h. vályogagyag.
Ziegenfell, k. kecskebőr.
Ziegenhaar, k. kecskeszőr.
Ziegenhaargarn, k. kecske- 

szőr fonal.
Ziegenhorn, k. kecskeszarv.
Ziegenkäse, n. kecskesajt.
Ziegenleder, k. kecskebőr.
Zieger, h. savó; zsendicze.
Ziehen, 1) huzni, vonni; 

nach sich ziehen, maga 
után vonni; den Kürze
ren ziehen, rövidebbet 
húzni, veszteni; in die 
Länge ziehen, halogatni; 
der Prozess zieht sich in 
die Länge, a per húzódik; 
aus etwas Nutzen od. Ge

Zeugen

winn ziehen, valamiből 
hasznot v. nyereséget húz
ni, valamin nyern i; zur 
Rechenschaft ziehen, szá
madásra vonni; felelős
ségre von n i; die Serien 
ziehen, a sorozatot kihúz
ni ; die Bilanz ziehen, 
mérleget felédlítani; auf 
Messen od. Märkte zie
hen, vásárt járn i, vásáro
kat lá togatn i;^ ) (v . ) in- 
tézvényezni; wir waren so 
frei 2000 fl. auf Sie zu zie
hen, bátrak voltunk Önre 
2000 forintot intézvényez- 
n i;  die genannte Tratte 
ist für fremde Rechnung 
gezogen, az említett intéz- 
vény más számolatára kelt; 
bei den angedeuteten Um
ständen dürfte das Ziehen 
nicht räthlich sein, az 
említett körülmények közt 
tán nem lesz tanácsos in- 
tézvényezni.

Zieher, h. (v .) intézvényező, 
kibocsátó; ( dijügyletben), 
választást szenvedő.

Ziehpflaster , k. hólyagta
pasz.

Ziehung, n. I ) húzás, kiil. 
sorshúzás; die nächste 
Ziehung der Kreditlose 
erfolgt schon in einigen 
Tagen, a hitelsorsjegyek 
legközelebbi húzása máir 
nehány nap múlva tör
ténik; 2) (V .) intézvénye- 
zés; wir haben uns Ihre 
Ziehung zu guter Vereh
rung vorgemerkt, intézvé- 
nyét névbecsiilésre elője
gyeztük.

Ziehungschance, n. sorshu- 
zási nyereség eshetősége.

Ziehungsliste, n. sorsolási 
jegyzék.

Ziehiingsplan, h. huzási terv.
Ziehungstag, h. sorshúzás 

napja.
Ziel, k. 1) czé l; zum Ziele 

führen, ez Ihoz vezetni; 
sein Ziel erreichen, czél- 
já t elérn i; 2) határ, határ
idő; die Zahlung geschieht 
Ziel drei Monat, a fizetés 
határideje három hó; Ziel

Zieher
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wie gewöhnlich im laufen
den Kurse, a szokásos idő
ben és árfolyam szerint; 
auf Ziel verkaufen, határ
időre eladni.

Zielplatz, li. fizetési hely.
Ziemlich gross od. viel,^'J- 

kora nagy, jócá ia ; jócs
kán ; ziemlich theuer,. 
meglehetős drága.

Zierblume, n. diszvirág.
Zierbuchstabe, h. (nyomd.) 

czifra betű.
Ziffer, n, számbetü, számjegy; 

szám; heutzutage w ill 
man alles in Ziffern aus- 
drücken, mai nap mindent 
számokban akarnak kife
jezni.

Zifferblatt, k. számlap, muta
tólap ; óralap.

Ziffermässig, számszerinti; 
számszerint.

Zigarre, n. szivar, l. Cigarre.
Zigarrenspitze, n. szivarszo

póka, szivarszipka.
Zimbal, ?i. czimbalom.
Zimentiren, akóini, mértéket 

V. súlyt megbélyegezni, hi
telesíteni.

Zimentirung, n. mértékhite
lesítés.

Zimentirungsamt, k. mér
tékhitelesítő hivatal.

Zimmer, k. 1) szoba; 2) prém
áruknál =  20 darab; bőr
kereskedésben =  40 darab.

Zimmerbeil, k. bárd, szeker- 
cze. [levél.

Zimmerbrief, h. (ha j.) ács-
Zimmergeräth, k. szobabútor..
Zimmerholz , k. épületfa,, 

cicsfa.
Zimmet, Zimmt, h. fahéj.
Zimmtbalsam, h. fahéjbal

zsam.
Zimmtblüthe, n. fahéjvirág.
Zimmteassia, n. kassziafa- 

héj.
Zimmtholz, k. fahéj.
Zimmtnägelein, k. fahéjszeg.
Zimmtöl, k. fahéjolaj.
Zimmtwurzel, n. fahéjgyö

kér.
Zindeltaöet, h. czindeltafota.^
Zink, h. horgany, czink.
Zinkabfall, h. czinkhulladék.
Zinkarbeit, n. czinkmunka..
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Zinkasohe Zinsabsckrift Zitz

/iinkasclie, 71. czinkhamu.
Zinkblech, k, horganylemez, 

czinkpléh.
Zinkblende, n. czinkkeneg.
Zinkblume, n. czinkvirdg.
Zinkdraht, h. horganysod

rony, horgamjd7'ót.
Zinkerz, h. horgany érez.
Zinkfeile, n. czinkreszHék.
Zinkfigur, n. czinkalak ( épí

tési czélokra szolgáló ékít
ményekhez: kargyertíjatar- 
tokhoz, lámpáshoz stb. vagy 
mint játékszer).

Zinkfilicat, k. czinkfilicat 
( vízoldat és szürke czink- 
oxydból kevei't mázanyag).

Zinkfuss, h. czinklámpaalj.
Zinkgrau, k. czinkszürke.
Zinkguss , 7̂. horgany önt

vény.
Zinkkitt, h. czinkragasz.
Zinknagel, h. czinkszeg.
Zinkplatte, n. horganylemez.
Zinkpulver, k. czinkpor.
Zinkstab, h. czinkvesszö.
Zinkstange, n. horganyrud.
Zinkstaub, h. czinkpor.
Zinkvitriol, k. czinkgálicz.
Zinkwaare, n. horganyáru, 

czinkáru.
Zinkweiss, k. czinkfehér, fe 

hér czinkoxyd.
Zinn, k. ón.
Zinnasche, n. Ó7iha7nu.
Zinnbeize, n. ónpácz.
Zinnblech, k. ónpléh, ónle

mez.
Zinndraht, ónsodrony v. drót.
Zinnerz, k. ónércz.
Zinnfeile, n. ónreszelék.
Zinnfolie, n. ónlevél.
Zinngekrätz, ónreszelék .
Zinnkapsel, n. ónkupak.
Zinnkraut, k. kannamosó fű.
Zinnober, h. czinóber.
Zinnoberstift, h. czinóber- 

czeruza.
Zinnoxyd, k. ónoxyd.
Zinnplatte, n. ónlemez.
Zinnpraeparate, ónkészitmé- 

nyek.
Zinnsalz, k. ónsó.
Zinnsäure, n, ónsav.
Zinnstein, h. ónkö.
Zinnwaare, n. ónáru.
Zins, h. \)házbér; unserHaus- 

herr hat den Zins aber

mals um 20 Vo erhöht, házi
urunk a házbért ismét 20 
százalékkal emelte feljebb ; 
2) kamat.

Zinsabschnitt, h. szelvény.
Zinsanweisung, n. kamat- 

utalvány.
Zinsbar, kamatozó; zinsbar 

anlegen , kamatra elhe
lyezni.

Zinsbogen, h. kamatív.
Zinscoupon, h. kamatszel

vény.
Zinsen , kamat; Geld ge

gen Zinsen aufnehmen, 
pénzt kamati'a fe lvenn i; 
die Zinsen zum Kapitale 
schlagen, kamatot tőkésí
ten i; haftende Zinsen, 
tartozó kamat; aufgelau
fene felszaporodott
kamat; usancemässige 
Zinsen, szokásos kamat; 
gesetzliche Zinsen, törvé
nyes kamat; verfallene 
Zinsen, lejárt kamat; wu- 
cherliche Zinsen, uzsora-
l.amat; Zinsen tragen, ka
matozni ; die Zinsen lau
fen vom Tage der Klage 
an, a kamatok a kereset 
napjától fogva számíttat
nak.

Zinsenabrechnung, n. ka
matszámolás.

Zinsenausgleich, h. kamat
kiegyenlítés.

Zinsenbehebung, n. kamat
felvétel.

Zinsenconto , h. kamat
számla.

Zinsencoupon, h. kamat- 
szelvény.

Zinsengarantie, n. kamat- 
biztosítás. [zet.

Zinsengenuss, h. kamatélve-
Zinsenlotterie, n. kamatsor

solás.
Zinsenrechnung, n. kamat- 

számítás.
Zinsenreduction, n. kamat

apaszt ás.
Zinsenrückvergütung,n. kü- 

matvissza térítés.
Zinsentabellen, kamatozási 

táblák.
Zinsenzahlung, n. kamatfi

zetés.
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Zinsenzins, k. Zinseszinsen, 
kamatok kamatja, anato- 
cismus.

Zinseszinsrechnung, ?i. ka
matos kamatszámítás, ka
matok kamatjának számo
lása.

Zinsfassionsbogen, h. ház- 
bérvallomási ív.

Zinsfrei, bérmentes, házbér- 
7nentes ; bérmentesen.

Zinsfreiheit, n. bérmentesség.
Zinsfuss, h. kamatláb; lan

desüblicher Zinsfuss, szo
kásos kamatláb; Beschrän
kung des Zinsfusses, ka
matláb megszorítása.

Zinsfusssatz, h. kamatlábté
tel.

Zinsmandate, kainatutalvá- 
nyok ( szelvények helyett 
némely állainpapir oknál
pl. az orosz 1856-ki 5 szá
zalékos kölcsönnél..

Zinspapier, kamatozó papír.
Zinsrechnung, n. kamatszá

mítás.
Zinstaxe, n. kamatszabály.
Zinstragende Einlage, n. ka

matozó betét.
ZinszahI, n. kamatszám.
Zipfelpelz, h. bunda, juhász- 

bunda.
Zipser Leinwand, n. szepesi 

vászon.
Ziraa, (a. m. Durra), darr a, 

délafHkai röf.
Zirbiskern, h. czirboUjamag.
Zirbiszapfen, h. czirbolyato- 

boz.
Zircon, h. zircon (drágakő),
Zirkel, h. czirkalom, körző.
Zirkularsäge, n. köifürész.
Zirn, k. festett pergament.
Ziselmausfell, k. mogyoró- 

pelebőr.
Zisererbse, n. csicseriborsó.
Zither, n. eziteru.
Zitronat, k. czitronat, ezuk- 

ros czitromhéj.
Zittergold, k. arany rezgő- 

szál.
Zitternadel, n. rezgőtü.
Zittwersameu, h. czitvorrnag, 

gilisztamag.
Zittwerwurzel, n. czitvorgyö

kér.
Zitz. h. czicz (kelme).



Zloty Z  ollb ebandelt Zollverband

Zloty, lengyel forin t =  15 
orosz kopek == 22 !̂  ̂ kraj- 
czár.

Zmaschel, k. báránybör (k i
készítve ).

Zobelfell, k. czobolybör.
Zobelbaar, k. czobolyször.
Zober, h. (Zuber) cseber =  

1̂ /4 véka.
Zöger, h. kézikosár.
Zögern, késni, késedebnezni.
Zoli, h. hüvelyk.
Zoli, h. vám; Zoli vom Wer- 

the, értékvám ; Zoli ad va- 
lorem, érték szerinti vám; 
einem Zolle unterworfen 
sein, vám alá es7ii; vom 
Zolle befreit sein, vám- 
mejitesnek lenni ; Zoll ent
richten, vámot fizetni; Zoll 
abnehmen, vámolni, meg
vámolni; Zoll auf etwas 
legen, vámot vetni valami
re ; etwas mit einem höhe
ren Zolle belegen, maga
sabb vámot vetni valamire.

Zollabfertigung, n. vámvég- 
kielégítés.

Zollabrechnung, n. vámle
számolás.

Zollamt, k. vámhivatal, vám.
Zollamtlich , vámhivatali, 

vám-; zollamtliche Mani
pulation, vámkezelés; zoll
amtliches Lagerhaus, rám- 
raktár; zollamtliche Be
scheinigung, vámnyugta.

Zollamtsexpositur, n. fiók- 
vámhivatal (  vámhivatali 
kirendeltség).

Zollangabe, n. vámbevallás.
Zollanschluss, h. vámcsatla

kozás.
Zollaufseher, h. vámszedő, 

vámtiszt.
Zollausschluss, h. vámkill- 

zet.
Zollbar, várni alá eső, vámkö

teles.
Zollbeamter, h. vámhivatal

nok, vámtiszt.
Zollbefreiung, n. vámmen- 

tesités.
Zollbegleitbrief, Zollbegleit

schein, h. vámhivatali kí
sérő levél.

Zollbegünstigung, n. vám- 
kedvezmény.

Zollbehandelt, vámkezelte 
(  küldemény ).

Zollbehörde, n. vámhatóság.
Zollbemessung, n. vámkisza

bás.
Zollbereiter, h. vámkerülő 

(lovasfináncz).
Zollbollette, n. vámbárcza.
Zollbund, h. vámszövetség.
Zollcartell, k. vámegyezmény.
Zollcentner, h. vámmázsa.
Zollcredit, h. vámhitel.
Zolldeclaration, 7i. vámbe

vallás.
Zolldefraudation, n. vámsik

kasztás , vá mcsemp észet.
Zolldocument, k. vámokirat.
Zolleinheit, n. vámközösség.
Zolleinnahme, 7i. vámbevé

tel.
Zolleinnehmer, h. vámszedö.
Zollerhöhung, 7i. vámemelés.
Zollermassigung, n. vám le

szállítása; eine Zollermás- 
sigung gemessen, vám- 
leszállításban részesülni.

Zollertrag, h. vámjövedék.
Zollexpositur, n. vámkiren

deltség, fiókvám.
Zollfrage, n. vámkérdés.
Zollfrei, vámmentes; vám

mentesen ; zollfrei znge- 
lassen werden, vámmente- 
S671 bebocsáttatni.

Zollfreiheit, n. vámmentes
ség.

Zollgebiet, k. vámterület; 
oesterreich-ungarisches 
Zollgebiet, osztrák-magyar 
vámterület.

Zollgebühr, n. vámilleték.
Zollgefälle, k. vámjövedék.
Zollgesetz, k. véimtörvény.
Zollgewicht, k. vámsuly, 

vámfont ( =  1 mázsa == 
50 kilo).

Zollgut, k. vámáru ( vám alá 
eső áru).

Zollgürtel, h. mmiöv, vám
övezet.

Zollhaus, k. vámház.
Zollhausspesen, vámházi 

költség.
Zollinspector, h. vámfelügye

lő, vámügy elő.
Zollkampf, h. vámháboru.
Zollkontroll, n. vámellen őr-
• zés.
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Zollkred it, h. vámhitel ( a 
vámdíj hitelezése).

Zollkrieg, h. vámháború.
Zollkutter, h. vámőrhajó.
Zolllinie, n. vámvonal; aus

ser der Zolllinie liegen, a 
vámvonalon kivül esni.

Zoli liste, n. vámjegyzék.
Zollloth, k. vámlat.
Zollmanipulirt , véimkezelte 

(  küldemény}.
Zollniederlage, n. vámrak

tár.
Zollordnung, n. vámrendtar

tás.
Zollpacht, h. és n. vámbérlet.
Zollpächter, h. vámbérlő.
Zollpackhaus, k. véimrakodó,
Zollpassirschein, Zollpassir- 

zettel, h. vámjegy.
Zollpflichtig , vámköteles, 

vám alá eső.
Zollpíünd, k. vámfont ( =  Va 

kilo gr.).
Zollplombe, n. vámhivatali 

ólomzár.
Zolli^olitik, n. vámpolitika.
Zollquittung, n. vámnyugta.
Zollregister, k. vámlajstrom.
Zollrestitu tion ,. vámvissza

térítés.
Zollrevenue, n. vám jövede

lem.
Zollrevision,«,
Zollrevisor, h. vámvizsgciló.
Zollsatz, h. vámtétel.
Zollschein, h. vámjegy.
Zollsperre, n. vámzár.
Zollstab, h. méröpálcza, mér

ték.
Zollstätte, n. vámhely.
Zoilstelle, n. vámhivatal.
Zollstempel, h. vámhivatali 

bélyeg.
Zollstock , h. méröpálcza; 

mérték.
Zollstrafe, n. vámbirscig.
Zollstrasse, n. vámut; die 

Wägen dürfen von der 
Zollstrasse nicht abwei
chen, a kocsiknak nem sza
bad a vámutról letérniök.

Zolltarif, h. vámtarifa, vám- 
dijszabály.

Zolltaxe, n. vámdíj.
Zollumgehung, n. vámoson ■ 

kitás.
Zollverband, Zollverein, h.
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vámszöveiség, vámegylet; 
den Zollverein betreffend, 
vámszöví tfiégi.

Zollvereinsgebiet, k. vám
egyleti terület.

Zollverfahren, k. vámkezelés, 
vámügyi eljárás.

Zollvergütungsschein , h. 
vámvisszatéritési jegy.

Zollverlag, h. vámköltség- 
előleg.

Zollverschluss, h. vámzár; 
Waaren unter Zollver
schluss versenden, árukat 
vámzár alatt küldeni.

Zollvorschrift, n. vámsza- 
hály.

Zollwachmannschaft, n. 
vámőrség. [liajó.

Zollwachtschiff, h. vámőr-
ZollWächter, h. vámőr.
Zollweg, h. vámut.
Zollwesen, k. vámügy.
Zollzeichen , k. vámjegy, 

vámbélyeg.
Zoilzentner, h. vámmázsa.
Zollzuschlag, h. vámpótlék.
Zone, n. Öv.
Zonensystem, k. övezeti 

rendszer.
Zonentarif, h. (vu. és posta) 

kör díj szabályzat.
Zotte, n. gyapjufürt.
Zu, -val, -vei; die Elle zu 

4 fl., rőfe 4 forintjával ; 
wir haben jetzt einen Gul
den zu IOC) Kreuzer, most 
száz krajczáros forintunk 
van.

Zubehör, k. tartozék; das 
Schifí: mit Zuhehör, a ha
jó  tartozékaival.

Zuber, h. csöbör.
Zubringen, hozni, v in n i; 

seine Erau hat ihm 20,000 
Gulden zugebracht, neje 
hozománya 20,000 forint 
volt.

Zubringer, h. Zubringerin, 
77, elszerző, helyközvetítő.

Zubusspreis, h. veszteségi ár.
Zubussantheil, h. (b .) költ

ségrész.
Zubussausschreibung, n. 

pótköltség kivetése.
Zubusszeche, n. (b .) költsé

get igénylő bánya, ráfize
tésre szoruló bánya.

Züche, n. cziha, vánkoshéj.
Zuchtstier, h. tenyészbika.
Zuchtschwein, k. anyasertés, 

magló.
Zuchtvieh, k. tény észmarha.
Zucker, h. czukor ; raffinir- 

ter Zncker, finomitott czii- 
kor ; ein Brot Zucker, sü
veg czukor.

Zuckerbäcker, h. czukrász.
Zuckerbäckerei, n. czukrá

sz at.
Zuckerbäcker laden, h. czuk- 

rá'zbolt.
Zuckerbackwerk , k. ezuk- 

r ászsütemény.
Zuckerbrezzei, k. czukros- 

perecz.
Zuckerbüchse, n. czukorsze- 

len c ze, czu kortartó.
Zuckercouleur, h. czukorfes- 

ték. [cze.
Zuckerdose, n. czukorszelen-
Zuckererbse, 7i. czukorborsó,
Zuckerform, h. czukoi'süveg- 

forma.
Zuckerhandel, h. czukorke- 

reskedés.
Zuckerhonig, h. ikréis méz.
Zuckerhirse, n. czukorköles.
Zuckerhut, h. czukorsüveg; 

egy süveg czukor.
Zuckerkalk, h. czukormész.
Zuckerkandis, Zuckerkant, 

h. sárgacz\ikor, jégczukor.
Zuckerkiste, n. czukorláda.
Zuckerkistenholz, k. czukor- 

ládafa.
Zuckerkuchen, h. czukros- 

lepény.
Zuckeríáuterungsapparat, k.

czukor finomító készülé k.
Zuckerlösung, n. czukoi'ol- 

dat.
Zuckermandel, n. czukros- 

mandula.
Zuckermehl, k. czukorliszt, 

czukorpor.
Zuckermelone , n. sárga

dinnye.
Zuckerrafflnerie, ri. czukor- 

jinomitás; czukorfmomitó.
Zuckerrohr, k. czukornád.
Zuckerrübe, n. czukorré^a.
Zuckersieder, h. czukorfoző.
Zuckersteuer, n. czukoradó.
Zuckerstreuer, h. czukor- 

hintő.
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Zuckersyrup, h. czukorszörp.
Zuckerwaage, 77. czukormérő 

(  Saccharometer).
Zuckerwerk, k. czukrossüte- 

rnény.
Zuckerwicke, n. parlagi 

bükköny.
Zuckerzange, n. czukorcsipő.
Zuerkennen, odaitélni; dies 

ist uns gerichtlich zuer
kannt worden, ezt birósá- 
gilag niegitélték nekünk.

Zufallen, (a. ni. zu Theil 
werden), ju tn i, esni; die
ser Gewinn ist ihm zuge
fallen, ez a nyereség neki 
ju to tt; das grosse Loos ist 
ihm zugefallen, megnyerte 
a nagy sorsjegyet, a nagy 
nyeremény az ő részére 
jutott.

Zufertigen, elküldeni, meg
küldeni.

Zufliessen. Einem etwas zu- 
fliessen lassen, valakinek 
juttatni valamit.

Zuförderung, 7 1. odaszálli- 
tás.

Zufragen, tudakozódni.
Zufrieden, elégedett, elégült; 

zufrieden stellen, kielégí
teni; sich zufrieden geben, 
megny ugod7ii valamiben, 
beérni vakmiivel.

Zufriedenstellung, n. kielé
gítés.

Zufügen. Schaden zufügen, 
kái't okozni, kárt tenni.

Zufuhr, n. érkezmény, új ho
zatal; die Zufuhren der 
Woche, a hét érkezmény ei; 
wir sind fast ohne Zufuh
ren von Baumwolle, gya
potból uj hozatalaink alig 
vannak; die erwarteten 
Zufuhren sind ausgeblie
ben, a várt érkezmények 
elmamdtak;hei den schnell 
auf einander folgenden 
Zufuhren ist der Preis et
was weniges gewichen, a 
gyorsan egymást érő ér
kezmények az árt kissé le
szállították.

Zuführen, hozni, szállítani ; 
dieser Umstand führte 
uns zahlreiche Commis
sionen zu, ez a körülmény



Zug Zngfäh re Zanehineu

számos megbízást hozott ne
künk.

Zug, h. 1) folyam at; unser 
Unternehmen ist in gu
tem Zuge, vállalatunk jó l 
folg; 2) Zug um Zug, (b r .) 
készpénzfizetés mellett^ egy
folytában ; Geschäft auf 
Zug um Zug?, ügylet vi
szonttelj esitésre ; adsza-ne- 
sze ügylet; 3) (vu. ) vonat; 
der Zug hat angehalten, a 
vonat megállott.

Zugabe, n. adalék  ̂ ráadás 
(mérték s súlynál).

Zugang, li. i j  bejárás; 2) 
(a. m. Zuwachs), növek
vés ; Zugang und Abgang 
am Einkommen, jövede
lem növekvése és csökke
nése.

Zugbeförderung, n. (vu .) vo
natmozgósítás.

Zugbeförderungspersonale, 
vonatm ozgósitási személy
zet. *

Zugeben, 1) hozzáadni; 2) 
(a. m. einräumen), meg
engedni; wir geben zu, 
dass die Summe etwas zu 
stark ist, megengedjük^ 
hogy az összeg egy kissé 
magas.

Zugehen, 1) hozzá menni; 2) 
érkezni, jönn i; Ih r Brief 
ist mir zugegangen, leve
le megérkezett hozzám, leve
lét vettem ; 3) zugehen las- 
len, küldeni; belieben Sie 
mir den Betrag dieser 
Kechnung zugehen zu las
sen, szíveskedjék a számla 
összegét nekem megkülde
ni ; 4) történni, esni; es 
ist uns unerklärlich, wie 
dies zugegangen, nem ért
jük, hogy történt ez.

Zugehör, k. tartozék, hozzá
való.

Zugéisen, k. vonóvas.
Zügel, h. kantárszár.
Ziigemesseji,kimért,kimérve.
Zugeschäft, k. (b r .) még- 

ügylet l. Nochgeschäft.
Zugeständniss, k. enged

mény.
Zugötetehen, engedni, megen

gedni.

Zugfähre, n. vontatott komp 
( kötéllel).

Zugmesser, k. vonókés.
Zugmittel , k. hólyagJmzó 

szer.
Zugochs, h. já r  mos ökör, igás 

ökör.
Zugpferd, k. i>ámosló, igás ló.
Zugpflaster, k. hólyaghuzó 

tapasz, hólyagtapasz.
Zugschaft, n. csizmaszár.
Zugschiff, k. (lovakkal) von

tatott hajó.
Zugseil, k. ( haj.) lovas kötél, 

vonókötél.
Zugsförderung, n. (vu.) vo- 

natmozgósitás.
Zugskilometer, h. vonatkilo- 

meter.
Zugstraug, h. istráng, hám

kötél.
Zugthier, k. igás marha.
Zug um Zug, (b r.) adsza- 

nesze ügylet.
Zug um Zug kaufen, viszon- 

teljesitésre venni, készpénz- 
fizetésre s rögtönátvételre 
venni, adom-veszem.

Zugverspätung, n. (vu .) vo
natkésés.

Zugvieh, k. igás marha.
Zuhalten, megtartani; sein 

Wort zuhalten, szavát be
váltani.

Zukaufen, hozzávásárolni.
Zukommen, 1) jönn i; kapni; 

die Papiere werden Ih 
nen durch Herrn N. zu
kommen, a papírokat N. 
úr utján kapja meg; Ihr 
Schreiben ist mir heute 
zugekommen, levelét ma 
vettem; 2) zukommen las
sen, juttatni ; 3) megillet
ni, dukálni; das kommt 
mir von Rechtswegen zu, 
ez jogosan megillet engem.; 
demnach kommen Ihnen 
noch 250 fl. 7,\x, e szerint 
még 250 forin t já r  Önnek ; 
das kommt ihm nicht zu, 
ez öt nem illeti.

Zuladung, n. hozzárakás.
Zulage, n. pótlék, fizetésja- 

vitás; er erhielt eine Zu
lage von 100 Gulden, fize
tését száz fo rin tta l pótol
ták.
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Zulassen, bocsátani, engedni.
Zulassungserklärung, n. en

gedélyező nyilatkozat.
Zulassungsurkunde, n. en

gedélyező okirat.
Zulauf, h. tódulás, csődülés ; 

dieser Kaufmann hat gros
sen Zulauf, ezt a kereske
dőt nagyon keresik, ehez a 
kereskedőhöz tódulnak a 
vevők.

Zuleitung, n. vezeték.
Zuleitungsrohr, k. bevezető' 

cső.
Zumuthen, ráfogni, föltenni 

valaki fe lő l valamit; wir 
können den Abzug, den 
Sie uns zumuthen, nicht 
bewilligen, a tőlünk várt 
leengedést nem adhatjuk 
7neg.

Zunahme, n. növekedés, gya
rapodás; jährliche Zunah
me, évi növedék; die Zu
fuhr ist in starker Zunah
me begriffen, az érkezmé- 
nyek erősen szaporodnak.

Zuname, h. vezetéknév.
Zündapparat, h. gyujtóké- 

szülék.
Zündbar, (bizt.) gyúlékony.
Zunder, h. tapló.
Zünder, k. gyújtó (mestersé

ges szurokgyujtó ).
Zunderbüchse, n. kanócz- 

tartó, taplódoboz.
Zünderpapier, k. gyujtópa- 

piros.
Zündfläschchen, k. gyújtó 

üvegecske.
Zündhölzchen, k. gyufa.
Zündhütchen, k. lőkupak.
Zündkapsel, n. lőkupak, 

kapszli.
Zündkapselaufsteckmaschi- 

ne, n. gyutacstartó.
Zündkerzchen , k. gyujtó- 

gyertyácskák.
Zündmaschine, n. gyujtógép.
Zündpille, n. gyújtó pilula.
Zündrohr, k. gyújtó cső,
Zündschwamm, h. tapló.
Zündspiegel, h. gyujtótükör.
Zündstein, h . g y u jtó k ő .
Ziindwaare, n. gyujtószer.
Zunehmen, növekedni; die 

Nachfrage nach diesem 
Artikel nimmt zu, e czik-



Zunft Zurückdatiren Zurückw irken

ket mindinkább keredk, a 
kereslet e czikk iránt nö
vekvőben van; an Wohl- 
Btand znnelimen, vagyo- 
nilag gyarapodni.

Zunft, n. czéh.
Zünftig, czehbeli; zünftiges 

Handwerk, czéhbeli mes
terség.

Zunftsystem, Zunftwesen, k. 
czéhrendszer.

Zunge, n. nyelv.
Zungenschaber, h. nyelvtisz- 

titó.
Zupacken, hozzáralaii, hoz

zácsomagolni.
Zupfseide, n. tépésselyem.
Zupfwolle, n. tépésgyapja.
Zürbelnuss, n. czirbolyamag.
Zurechnen, 1) hozzászámita- 

ni; 2) beszámítani^ betudni.
Zurechnungsfähig, (tk .) be

számítás alá eső; beszámít
ható.

Zurecht. Zurechtbringen, 
zurechtlegen, helyrehozni, 
helyreállitani; sich zu
rechtfinden, eligazodni; 
mit Etwas zurechtkom
men, eligazodni valami
ben ; zurechtweisen, utba- 
Igazitani, rendrentasitani.

Zurechtweisung, ?i. útbaiga
zítás ; rendreutasítás.

Zii/^eichen, elegendőnek len
ni ; unsere Vorräthe rei
chen nicht auf 14 Tage 
zu, készleteink 14 napra 
sem elegendők.

Zureichend, elegendő, elégsé
ges.

Zurückhefordern, (vu .) visz- 
szaszállítani.

Zurückbehalten, visszatarta
ni, megtartani.

Zurückbehaltungsrecht, k. 
visszatartási jog, megtar
tási jog.

Zurückbekommen , vissza
kapni, visszanyerni; ich 
bekomme fünf Griilden zu
rück, öt forintom vissza 
já r, öt forintot visszaka
pok.

Zurückbleiben, elmaradni, 
hátramaradni; der Erfolg 
ist hinter meiner Erwar
tung zurückgeblieben, az

eredmény várakozásomon 
alul maradt; die Qualität 
dieser Sendung bleibt hin
ter der vorigen bedeutend 
zurück, e küldemény minő
sége sokkal alábbvaló, mint 
a múltkorié, e küldemény 
minőségben fel nem ér a 
rmdtkorival.

Zurückdatiren, előbbre kel
tezni, hátrakeltezni.

Zurückdiscontiren, visszle- 
számitolni.

Zurückempfangen, Zuriick- 
erhalten , visszanyerni, 
visszakapni.

Zurückfordern, visszaköve
telni.

Zurückforderung, n. vissza
követelés.

Zurückgabe, n. visszaadás.
Zurückgeben, visszaadni; 

viszonozni.
Zurückgehen, 1) visszamen

ni, hátrálni; hanyatlani; 
csökkenni ; Keps geht zu
rück, a repcze ára csökken; 
auf den Vormann zurück 
gehen, (v .) az előzőt venni 
igénybe; seine Geschäfte 
gehen zurück , ügyletei 
hangatlanalc; Waaren zu
rückgehen lassen, árukat 
visszaküldeni; unsere 
Nachrichten gehen bis 
auf den 15 Mai zurück, tu
dósításaink visszafelé má
jus 15-ig terjednek; 2) fel- 
bomlani; der Versiche
rungsvertrag ging zurück, 
a biztosítási szerződés fe l
bomlott. [adás.

Zurückgewehr, n. vissza-
Zurückgewinnen , vissza

nyerni.
Zurückhalten, 1) visszatar

tan i; tartózkodónak lenni; 
die Käufer halten sich 
zurück, a vevők tartózko
dók ; 2) magánál tartani, 
ki nem adni.

Zurückhaltend, 1) tartózko
dó ; tartózkodólag ; 2) tit
kolódzó.

Zurückhaltungsrecht , k. 
megtartási jog,

Zurückkauf, h. visszavásár
lás.
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Zurückkaufen , visszavásá- 
rolni.

Zurückkommen, l)vlsszajön
ni ;visszatér ni ; znrückkom- 
men lassen, visszahozatni; 
2) alábbszáÚani ; er ist in 
seinen Vermögensumstän
den sehr ZI. rückgekom
men, vagyonban nagyon 
alább szállott.

Zurücklegen, 1) visszatenni; 
félretenni (p l. pénzt) ; 

B) (ha j.) megtenni (u ta t).
Zurücknahme, n. 1) vissza

vétel; 2) visszavonás; die 
Zurücknahme einer K la
ge, kereset visszavonása.

Zurücknehmen, visszavenni; 
visszavonni; eine Verord
nung zurücknehmen, ren
deletet visszavonni; sein 
Versprechen zurückneh
men, Ígéretét megmásítani.

Zurückschicken, zurücksen
den, visszaküldeni.

Zurücksendung, n. vissza
küldés.

Zurücksetzen, félretenni, 
mellőzni; zurückgesetzte 
Waare, félretett áru.

Zurückstellen, 1) visszaállí
tan i; visszatenni; 2) fé l
retenni, mellőmi; 3) ( a. m. 
wiedererstattrn) , vissza
szolgáltatni.

Zurücktreten, visszalépni, el- 
állani; ich kann von dem 
Handel nicht zurücktre
ten, el nem állhatok az a l
kutól.

Zurücktretungsrecht, k. visz- 
szalépési jog.

Zurücktritt, h. visszalépés.
Zurückweichen, hátrá ln i; 

(h r.) alábhszállani; L on 
don ist von 120 auf 115 
zurückgewichen, London- 
ra az árfolyam 120-ról 
115-re szállott alább.

Zurückweisen, 1) visszauta
sítani ; die Tratte ist zu
rückgewiesen worden, az 
intézvémj visszautasitta- 
to tt; 2) visszautalni; er 
weist uns auf den Aus
steller zurück, a kibocsá
tóim utal minket vissza.

Zurückwirken, visszahatni.
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Zurückzahlen, visszafizetni.
Zurückziehen, visszavonni; 

aus dem Umlaufe zu
rückziehen, a forcfalomhól 
kivonni; sich von den Ge
schäften zurückziehen, az 
üzlettel visszavonulni.

Zusage, n. Ígéret, igérettétel; 
seine Zusage halten, sza
vát megtartani.

Zusagen, 1) (a. m. entspre
chen) megfelelni; diese 
Bedingungen sagen uns 
nicht zu, ezek a feltételek 
nem kedvünkre valók v. 
nincsenek Ínyünkre; 2)
Ígérni; megigérni; er hat 
noch nicht fest zugesagt, 
még nem tett határozott 
Ígéretet,

Zusammen, együtt, összesen; 
alle zusammen, mind ösz- 
szevéve; dies beträgt zu
sammen 100 Gulden, ez 
összesért száz forintot tesz.

Zusammenberufen, egyhe- 
hivni, összeliivni (pl. gyű
lést).

Zusammenbringen, össze
gyűjteni, összeszerezni.

Zusammenfallen, összeesni; 
állmaiig zusammenfal
len, roskadozni.

Zusammenfassen, egybefog
lalni, összefoglalni; kurz 
zusammenfassen, rövidre 
fogni, röviden összefoglalni.

Zusammengeh ören, összetar
tozni, együvétartozni.

Zusammenhalten. 1) össze
tartani; das Seinige zu- 
s amm enhalten, ta karékos - 
kodni, vagyonával takaré
kosan bánni ; 2) egyetérte
ni ; 3) ( a. m. gegen einan
der halten), összehasonlí
tani, egybevetni.

Zusammenhäufen, egybe
halmozni.

Zusammenkauf, h. összevá
sárlás.

Zusammenkaufen, összevá
sárolni. (sárló.

Zusammenkäufer, h. összevá-
Zusammenlegen, 1) összead

ni, összetenni (p l. pénzt); 
2) összehajtani (p l. leve
let).

Zusammenpacken, csomóz
ni, összepakolni.

Zusammenräumen, rakos
gatni.

Zusammenrechnen, össze
számítani, összeszámolni ; 
mit Einem zusammen
rechnen, számolni valaki
vel. [szávwlás.

Zusammenrechnen, k. össze-
Zusammens charr e n, zsugor - 

gatni, összekuporgatni.
Zusammenschiessen, össze

adni; Sie schossen zu je
nem Zwecke 200 fl. zu
sammen, arra a czélra 200 
forintot adtak össze.

Zusammenschreiben, össze
írni.

Zusammenstellen, 1) össze
állítani ; 2) ( a. m. verglei
chen), összehasonlítani ,

I egybevetni.
Zusammenstellung, n. I)ös2- 

szeállítás; 2) egybevetés, 
összehasonlítás; Zusam
menstellung der Einnah
men und Ausgaben, a be
vételek és kiadások egybe
vetése.

Zusammenstimmen , meg
egyezni; unsere Eechnun- 
gen stimmen zusammen, 
számadásaink megegyez
nek.

Zusammen stimmend, össze- 
hangzó; megegyezöleg.

Zusammentrefí’en, k. talál
kozás ; dies war ein glück
liches Zusammentreffen 
der Umstände, ez a körül
mények kedvező találkozása 
volt.

Zusammentreten, összeáUa- 
ni ( társaságba) ;  die Gläu
biger sind zusammenge
treten, a hitelezők összejöt
tek.

Zusammentretung, n. érte
kezés (pl. ügyvéddel).

Zusammentritt, h. összejöve
tel ; Zusammentritt der 
Gläubiger, a hitelezők ösz- 
szejövetele.

Zusammenwirken, együtt 
működni, közreműködni.

Zusammenzählen, összeszá
molni, összeszámítani.
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Zusammenzählen, k. össze
számolás.

Zusatz, h. toldás; pótlék, rá
adás; die Firma einer of
fenen Handelsgesellschaft 
muss den Namen wenig
stens eines der Gesell
schafter mit einem das 
Vorhandensein einer Ge
sellschaft andeutenden 
Zusatze enthalten, a köz
kereseti társaság ezégének 

I legalább a tálasak egyiké- 
• nek nevét a társasági vi- 
j szony létezésére xitaló tol- 
j dússal kell tartalmaznia ; 
i Zusatz bei Wein, vegyi- 
I ték; Zusatz zu Münzen,
! pénzvegyíték ; die Steuer- 
! Zusätze sind auf das Dop- 
! pelte erhöht worden, az 
Í adópótlékokat kétszeresre 
I emelték.
! Zusatzweise, pótlékképen.
I Zuschanzen, juttatni valaki- 
I nek valamit.
I Zuschieben, hárítan i; Je- 
I mandem die Schuld zu- 
I scliieben, valakire hárítani 

a h ibát; Jemandem den 
Eid zuschieben, az esküt 
valakinek odakinálni.

Zuschiessen, hozzátenni, hoz- 
záadni, pótolni, megtolda
n i ; man muss noch 100 
Gulden zuschiessen, még 
száz forinttal meg kell tol
dani.

Zuschlag, h. 1) pótlék, kül. 
pótadó; 2) ráütés, ráha
gyás ( árverésiül).

Zuschlagemesser, k. bicska.
Zuschlägen, 1) hozzáadni; 

hozzátenni; die Zinsen 
zum Kapitale zuschlagen, 
a kamatokat a tőkéhez csa
to ln i; árverésnél reáütni 
( mint legtöbbet Ígérőnek 
adni).

Zuschlagsfracht, n. pótfuvar- 
díj.

Zuschlagsteuer, n. v óta dó.
Zuschlagszoll, h. pótvám.
Zusclineidebret, k. szabó

deszka.
Zusclmeidescheere, n. szabó- 

olló. [asztal.
Zuschneidetisch, h. szabó-



Zusclireiben Znstellen Zwangslootse

Zuschreiben, hozzáírn i ; Je
mandem die Schuld von 
etwas zuschreiben, vala
kit a hibáért okolni.

Zuschreibung, n. hozzászá- 
mítás.

Zuschrift, n. átirat.
Zuschuss, h. ráfizetés  ̂ ált. 

pótlék.
Zusenden, megkiddeni.
Zusetzen, 1) ráfizetni, 'pótol

ni ; 2) veg'ijiteni, hozzáve- 
gyiteni; 3) er hat sein gan
zes Vermögen dabei zuge
setzt, vagyonát elvesz
tette a mellett; 4) zaklatni; 
ich habe ihm genug zuge
setzt, eleget zaklattam öt.

Zusichern, ígérni, megígérni.
Zusiegcln, bepecsételni.
Zusprechen, 1) odaítélni; áe- 

mandem etwas gerichtlich 
zusprechen, valakinek va
lamit biróilag odaítélni; 
á) tetszeni, Ínyére lenni, 
kedvére lenni; 8) biztatni, 
bátoritani; wir wollen den 
hiesigen Häusern zuspre
chen, dass sie Ihren Vor
schlag annehmen, az itte
ni házakat biztatni fogjuk, 
hogy az Ön ajánlatát elfo
gadják.

Zuspruch, h. látogatás; Zu
spruch haben, keresettnek 
lenni; ei'hat viel Zuspruch, 
sokan látogatják, sok láto
gatója van; der abgelau
fene Markt hatte sich kei
nes grossen Zuspruchs 
von Fremden zu erfreuen, 
a lefolyt vásárt idegenek 
nem igen látogatták.

Zustand, h. tillapot;áie Waa- 
ren gelangten alle in gu
tem Zustande an, az áruk 
mind jó  karban érkeztek 
meg; das Haus befindet 
sich nicht in bestem Zu
stande, ez a ház nem a 
legjobb állapotban van.

Zustandekommen, k. létesü- 
lés.

Zuständig, illetékes.
Zuständigkeit, n. illetékesség.
Zuständigkeitsbebörde, n. 

illetékes hatóság.
Zustehen, illetni ; dem Käu

fer steht das Kecht zu, 
dass . .., a vevőt ille ti a 
jog, hogy . ..

Zustellen, kézhezadni, kéz
besíteni, átszolgáltatni.

Zustellung, n. kézbesítés, át
adás; Zustellung ins Haus, 
házhoz szállitás.

Zustellungsbuch, k. kézbesí
tő könyv.

Zustellungsgebühr, n. kéz
besítési illeték.

Zustellungsschein, h. kézbe
sítési jegy.

Zustimmung, n. beleegyezés.
Zustreifen, házhoz száliitani.
Zutaxe, n. pótdíi.
Zutheilen, 1) részesíteni; 2) 

mellérendelni; 3) kiosztani.
Zutheilung, n. részesítés; ki

osztás.
Zuträglich, hasznos; haszno

san.
Zutrauen, k. bizalom; Zu

trauen zu Jemandem ha
ben, bízni valakiben ; Je
mandem Zutrauen schen
ken, megemberelni valakit; 
wir danken Ihnen für das 
Zutrauen, mit dem Sie 
uns bisher beehrt haben, 
köszönjük a bizalmat, melii- 
lyel eddig szerencséltetett.

Zutreílen, megegyezni; die 
Berechnung trifft nicht 
zu, a számítás nem egye
zik össze; der Beweis trifft 
nicht zu, a bizonyíték nem 
talál.

Zutrittskarte, n. belépti jegy .
Zuverlässig, biztos; biztosan; 

ein zuverlässiger Mensch, 
meghízható ember.

Zuversicht, n. bizalom ; mit 
Zuversicht, bizton, bizo- 
jiyosan.

Zuvorkommend, előzékeny, 
előzékenyen.

Zuwachs, h. szapoi'odás, sza
porulat ; Zuwachs erhal
ten , szapen'odni; unsere 
Vorräthe erhielten da
durch einen neuen Zu
wachs, készleteink ez által 
újból szaporodtak.

Zuwachsen, szaporodni, nö
vekedni; es ist ihm da
durch ein grosser Vortheil
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zugewachsen, ö azzal so
kat nyert.

Zuwachsermittelung, n. nö- 
V edékkipuhatolás.

Zuwachsverlust, h. növedék- 
veszteség.

Zuwaage, n. nyomaték, rá
adás.

Zuwartend, várakozó; eine 
zuwartende Stellung ein
nehmen, várakozni.

Zuwartezeit, n. várakozási 
idő.

Znweisen, odau tasitani.
Zuwenden, juttatni valaki

nek valamit; ich bitte mir 
Ihre Aufträge zuzuwen
den, kérem megbizcisait ne
kem ju tta tn i; kérem ?neg- 
bizásaival engem felkeres
n i; das Publicum wendet 
sich rnehr und mehr der 
Bank zu, a közönség mind 
jobban keresi fe l a bankot 
V. fordul a bankhoz.

Zuwiderliandein, ellenére 
cselekedni (valakinek).

Zuzahlen, hozzászámolni, 
hozzátudni.

Zuzählung, n. kiszolgáltatás, 
kifizetés.

Zuzug, h. áramlás; Zuzug 
der Kunden, vevők tódu- 
lása.

Zuzüglich Ihrer Unkosten, 
költségeit hozzászámítva.

Zu zwei,zu z\feÍQn,kettesével, 
párosával.

Zwangcours, h. ( ba,nk) kény
szerfolyam .

Zwangsanleihe, n. Zwangs- 
anlehen, k. kényszerköl- 
csön.

Zwangsausgleich, h. (csőd} 
kényszere gy esség.

Zwangscasse, n. (b izt.) kény
szerpénztár.

Zwangscours, h. kényszer- 
folyam.

Zwangsenteignung, n. kény
szerkisajátítás.

Zwangshandlung, n. kény- 
szercselekvény.

Zwangskasse, n. kényszer- 
pénztár. (zet.

Zwangslage, n. hény szerhely-
Zwangslootse, h. (ha j.) kény

szerkalauz.



Zwangsm assregel Zwergpalm enblatt Zyprischer

Zwangsmassregel, n. kény
szereszköz.

ZwangsTimlauf, h. kényszer- 
forgalom.

Zwangsvergleicli, h. (csőd) 
kényszeregyezség.

Zwangsweise, kényszer utján.
Zwangverkanf, h. kény szer- 

eladás.
Zwangsversicherung, n. 

( bizt.) kényszei'biztositás.
Zwangverwaltung, n. (csőd) 

kényszerkezelés.
Zwanziger, h. huszas.
Zwanzigfrankenstück, k. 

huszfrankos.
Zweck, h. 1) czél; 2) cseylye 

(layos V, gömbölyű fejű  
apró szeg).

Zweckvermögen, k. czélva- 
gyon (pl. részvénytáisa-

Zweifelhaft, kétes, kétséges; 
zweifelhafte Forderung, 
kétes követelés.

Zweig, h. 1.) ág; auf keinen 
grünen Zweig kommen, 
nem boldogulni; 2) szak
ma, ; das schlägt nicht ein 
in diesen Zweig, az nem 
vág ebbe a szakmába.

Zweiganstalt, n. fiókintézet.
Zweigbahn, n. (vu .) szárny- 

pálya, szárnyvonal.
Zweigetablissement, k.
Zweigniederlassung, n. fiók

telep.
Zweiprämiengeschäft, k. ket

tős dijügylet.
Zweischeinsystem , k. (köz

raktár) két jegyrendszer 
( árujegy s warrant külön 
kiadása).

Zweiter, második; zweiter 
Emission, másodkibocsá- 
tásu; die Prioritätsobliga-

tiouen zweiter Emission 
der ungarischen Ostbahn, 
a magyar keleti vasút má- 
sodkibocsátásu ‘ elsőbbségi 
kötvényei; zweiter nicht, 
( V.) másoclikát ne ; zweites 
Bankpapier, második 
(rangú) bankpapir.

Zwergpalmenblatt, k. törpe
pálma levele.

Zwetsclike, n. szilva.
Zwetschkenbaumholz , k. 

szilvafa.
Zwetscíikenbranntwein , h. 

szilvórium, szilvapálinka.
Zwetschkengeschäft , k. 

Zwetschkenhandel, h. szil
vakereskedés.

Zwetschkenkern, h. szilva
mag.

Zwetschkenmuss, h. lekvár, 
szilvaíz.

Zwickbohi’er, h. csapfuró.
Zwieback, li. kétszersült.
Zwiebel, n. hagyma, kül. ve

reshagyma.
Zwiebelreiste, n. hagymako- 

szoru. [za).
Zwiefnicht, n. kétszeres (bu-
Zwilch, Zwillich, h. csinvat, 

két nyüstös vászon.
Zwirn, h. czérna.
Zwirnknopf, h. czérnagomb.
Zwirnmühle, n. czérnama- 

lom.
Zwirnrad, h. viszáló.
Zwirnspitze, n. czérnacsipke.
Zwirnstuhl, h. czérnagom- 

bolyitá.
Zwirnwinde, n. czérnamo- 

tóla.
Zwischendeck, n, födélközi 

osztály.
Zwischenfall, h. közbejött 

eset.
Zwischenhandel, h. (com

merce d'entrepőt), közbeeső 
kereskedés (áruk külföld
ről hozatása s ismét kül
földnek eladása).

Zwischenhändler, h. áru- 
közvetitő, alkusz.

Zwischenhändlerbelohnung, 
71. alkuszdij.

Zwisclienmascliine, n. köz
vetítő gép, közlögép.

Zwischenperson, n. közben
járó.

Zwischenraum, h. közbe eső 
tér, hézag; ohne leere 
Zwischenräume, (kv .) hé
zag hagyása nélkül.

Zwischenschrift, n. beszúrás; 
bei Eintragungen in das 
Handelsregister sind Cor- 
recturen, Eadirungen und 
Zwischenschriften sorg
fältig zu vermeiden, a ke
reskedelmi ezégjegyzékek
nél igazítás, vakarcis s be
szúrás gondosan kerülen- 
dők.

Zwischenspediteur, h. köz
vetett szállít mányozó.

Zwischenstation, n. közbeeső 
állomás; die Zwischensta
tionen liegen nicht in ei
ner geraden Linie, a köz
beeső állomások nem fek
szenek egyenes vonalban,

Zwischenverkehr, h. közben
ső forgalom.

Zwischenzoll, h. közbenső 
vám, közbeeső vám.

Zwischgold, k. ezüst visszája 
aranypille.

Zwistengarn, k. szegély fo 
nál.

Zwölftel, k. tizenketted, tizen
kettedrész.

Zyprischer Vitriol, h. czip- 
rusi gálicz.



SAJTÓHIBÁK.

Lai)
'±. Abfulirsgcgenschein, l;. hely. olv. h. [karte.

Lap
1.52. Geschirrhandler, k. hely. olr. h.

(>. Abonnemenskarte «1 <( Abonnements- 155. Gewürzwein, k. « (( h.
9. Abziehstein, l\ « (1 h. 166, Handzeichen, k. « « h.

Anweisungsverkehr, h. « « h. 168. Helm, k. « d U.
!28. Aufmachen, Idm/itás, « (1 kinyitni. 169. Heuergeld, h. « d k.
ao. Aufsch lag .. 2) f e l  ül fiz  et ni n felül fizet es. 169. Hilfsquelle, h. V ;í .
3 5 ! Ausladex)hitz, n. « 'h. 171. Hohlhäring, k. « d h.
:M). Ausrichten,. valaM hez szóló (1 val akin ek szóló 177. -Tahrgang, k. « d h.
37. Ausscheidungsklage.. .  jog (1 kereset. 178. Kaffeegeräth, h. « d /.•.
37. Ausscheidungsrecht.. kereset « ,}og- 183. Klippfisch, k. « d h.
51. Beilast, h. « (( n. 183. Knallgold, h. « d k.
68. Blaustein, k. « (1 h. 185. Kornbranntwein, k. « d /(,
()9. Biutstein, k. « h. 18.5. Kostgesclmft, h. « d k.
71. Braunstein, k. « « h. 186. Kräutermarkt, zöldpiacz d zöldsegpiacz
71. Brechweinstein, k, (1 h. 186. Kreditgefahr, k. d <1 n.
75. Candiszucker, k. « (1 h. 191. Lastzug, n. « d h.
83. Consulareléve, k. « <( h. 192. Lavaglas, h. n d k.
89. Barlehungsgesuch, h. « (( k. 192. Lebensbedürfniss, h. d d k.
94. IMffessionseid, k. « « h. 194. Leichterfahrzeng, h. « <( k.
95. Dochtgarn, h. « k. 198. Lohextract, k. d d h.
98. Durehführungspost, h. « « n. 199. Lohnbediente., k. d d h.

108. Eintrittsbillet, n, « <1 k. 203. M arderfell, k. d d k.
112. Engagementsbrief, k. * fl h. 204. Marktrecht, h. d k.
120. E r l ()s . . úrhoz « « urakhoz 212. Monatsgehalt, n. d d h.
121 Eröffnungszeitpunkt, k. « « h. 221. Nothhafen, k. « d h.
121. Erscheinungstag, k. *• « h. 221. Nothverkauf, k. d d h.
125. Extrafracht, k. c « n. 238. PrsBsentat, h. d d k. [ve
130. Feigen kaffee, k. « 0 h. 243. Provisionsreverse d d Provisionsreser-
142. Gastgeber, k. « (1 h. 246. Eadkranz, k. d d h.
142. Geber, k. « 11 h. 259. Ilim  esse.. in werde d d icli werde
143. Gefahrentarif, n. « <( h. 260. Rollwagen, k. d d h.
145. Gegründet.. Asprüche <* <1 Ansprüche. 269. Schätzungsbetrag, k. d d h.
147. Gelegenheitshandel, n. « « h. 269. Schaumwein, k. d d h.
148. Geneigt . . mit Ihren « mit Ihrem 310. Todesfall, n. « <( h.

.355. Vorspiegelung, hiztosításohkal hiztatásokkal.




