
német jelentés
A A; von A bis Z: elejétől végéig
Aal (r) angolna
Aar (r) sas
Aas (s) döghús
ab- le-; ab und zu: hébehóba
abändern megváltoztat; módosít
abarbeiten ledolgoz
abarbeiten s. agyondolgozza magát
Abb. (Abbildung) á. (ábra) /röv./
Abbau (r) leépítés
abbauen 1. lebont; 2. leépít
abbeißen leharap
abbekommen kap; er hat es gut abbekommt: jól megkapta a magáét
abberufen visszahív
abbezahlen törleszt
abbiegen 1. elhajlít; 2. elkanyarodik
Abbild (s) képmás
abbilden 1. ábrázol; 2. másol
Abbildung (e) kép; ábra
abbinden elold
abbitten bocsánatot kér
abblasen elfúj
abblenden tompít
Abblendlicht (s) tompított fény
abblühen elvirágzik
abbrauchen elhasznál
abbrechen 1. eltör; 2. eltörik; 3. félbeszakít; 4. lebont
abbremsen lefékez
abbrennen 1. leég; 2. leéget
abbringen eltávolít; jn. von etw. abbringen: valakit valamiről
abbröckeln lemorzsolódik
Abbruch (r) lebontás
abbüßen megbűnhődik; meglakol
Abbürsten kikefél
abdämpfen elpárologtat
abdanken lemond; leköszön
abdecken 1. kitakar; 2. leszedi az asztalt
Abdecker (r) sintér
abdichten elszigetel
abdrärigen kiszorít
abdrehen elzár; elcsavar
abdrehen s. elfordul
Abdruck (r) lenyomat
abdrücken 1. elsüt; 2. kinyomtat; 3. megnyom
abds. (abends) este /röv./

Abend (r)

este; Guten Abend!: Jó estét!; von früh bis Abend:
reggeltől estig; Man soll den Tag, nicht vor dem Abend
loben: Nyugtával dicsérd a napot

Abendblatt (s) esti lap
Abendbrot (s) vacsora
Abendessen (s) vacsora
Abendkurs (r) esti tanfolyam
Abendmahl (s) vacsora
Abendmärchen (s) esti mese
abends este; esténként
Abenteuer (s) kaland



Abenteuerfilm (r) kalandfilm
abenteuerlich kalandos
Abenteurer (r) kalandor

aber
de; azonban; pedig; hanem; aber und abermal: újra meg
újra

Aberglaube (r) babona
abergläubisch babonás
aberkennen megtagad
abermalig ismételt
abermals ismét; újra
abfahren 1. elindul; 2. elvisz
Abfahrt (e) indulás
Abfall (r) 1. esés; 2. hulladék
Abfallbehälter (r) szeméttartó
abfallen 1. elpártol; 2. leesik; 3. lejt
abfällig 1. elítélő; 2. lejtős
abfangen elkap
abfärben 1. befog (szín); 2. megfakul
abfassen 1. megfogalmaz; 2. rajtakap
abfegen lesöpör
abfertigen 1. elintéz; 2. továbbít
abfeuern elsüt
abfinden 1. kártalanít; 2. kielégít
abfinden s. belenyugszik; beletörődik
abfließen 1. elfolyik; 2. elmúlik
abfliegen elszáll; elrepül
Abfluß (r) lefolyó
Abflug (r) 1. elrepülés; 2. felszállás
Abfolge (e) sorrend
abfondern követel
abformen formáz; mintáz
abfragen kikérdez
Abfuhr (e) 1. elszállítás; 2. visszautasítás
abführen 1. elszállít; 2. elvezet
Abführmittel (s) hashajtó
Abgabe (e) 1. adó; 2. kézbesítés; 3. szolgáltatás
Abgang (r) 1. indulás; 2. veszteség
abgängig hiányzó
Abgangszeit (e) indulási idő
Abgas (s) égéstermék
abgeben 1. elmegy; 2. hiányzik; 3. jövedelmez; 4. lead
abgeben s. +mit +D valamivel foglalkozik
abgebraucht elhasznált
abgelegen távoli; etw. abgeneigt sein: idegenkedik valamitől
Abgeordnete (r)(e) képviselő
Abgeordnetenhaus (s) képviselőház
Abgesandte (r)(e) követ

abgeschmackt
1. ízetlen; 2. ízléstelen; abgesehen davon, daß...: nem
tekintve azt, hogy...

abgespannt kimerült; elcsigázott
abgestanden 1. ócska; 2. poshadt
abgewinnen elnyer
abgewöhnen leszoktat
abgewöhnen s. leszokik; von etw. abgewöhnen: elidegenedik vmitől
abgleiten lecsúszik; lesiklik
Abgott (r) bálvány
abgrassen 1. lekaszál; 2. lelegel



abgrenzen elhatárol
Abgrund (r) szakadék
abhalten megtart; visszatart
abhandeln megtárgyal; abhanden kommen: elkallódik
Abhang (r) lejtő
abhängen 1. leakaszt; 2. lelóg; das hängt davon ab: az attól függ
abhängig függő; von jm. abhängig sein: függ valakitől
abhärten edz
abhauen 1. levág; 2. meglóg
abheben 1. felvesz (pénzt); 2. leemel
abhelfen 1. lesegít; 2. orvosol
abhetzen agyonhajszol
Abhilfe (e) segítség; orvoslás
abholen elvisz; érte megy; érte jön
abhören 1. kihallgat; 2. kikérdez
Abirrung (e) eltévedés
Abitur (s) érettségi
Abiturient (r) érettségiző
abjangen agyonhajszol; kimerít
Abk. (Abkürzung) röv. (rövidítés) /röv./
abkaufen megvesz
abkehren lesöpör
abkehren s. elfordul; sich von jm. abkehren: cserbenhagy valakit
abklopfen lekopog
abknöpfen legombol
abkochen 1. felforral; 2. leforráz

abkommen

eltávolodik; mit jm. abkommen: valakivel megállapodik;
bei etw. billig abkommen: valamit olcsón megúszik; er ist
damit gut abgekommen: jól járt vele

Abkommen (s) egyezmény
abkömmlich nélkülözhető
Abkömmling (r) ivadék
abkratzen lekapar

abkriegen
kap; ich kann es nicht abkriegen: nem tudom eltávolítani;
jm. etw. abkriegen: kicsikar valakitől valamit

abkühlen 1. lehűlik; 2. lehűt
Abkunft (e) eredet
Abkürzung (e) megrövidítés
Ablaß (r) engedmény
abladen 1. lerak; 2. lerakódik
ablagern elraktároz
ablassen 1. abbahagy; 2. leereszt
Ablauf (r) lefolyás
ablaufen 1. elkoptat; 2. elmúlik; 3. lejár; 4. leszalad
Ableben (s) halál
ablecken lenyal

ablegen
letesz; einen Eid ablegen: esküt tesz; Rechenschaft
ablegen: számot ad

ablehnen elutasít; visszutasít

ableiten
1. eltérít; elterel; elhárít; jn. ablenken: eltereli valaki
figyelmét; 2. levezet

ablesen leolvas
ableugnen letagad
ablocken elcsalogat; kicsal
ablösen felvált



abmachen

eltávolít; etw. mit jm. abmachen: megállapodik valakivel
valamiben; das Geschäft abgemacht: megköti az üzletet;
abgemachen abgemacht !: rendben van!

abmagern lefogy
abmalen lefest
abmelden 1. lemond; 2. visszavon
abmelden s. kijelentkezik
Abmeldeschein (s) kijelentőlap
abmessen 1. megmér; 2. mérlegel
Abmessung (e) méret
abmühen fáradozik
Abnahme (e) fogyás
abnehmen 1. fogy; 2. levesz
Abnehmer (r) vásárló
Abneigung (e) ellenszenv
abnorm abnormális
abnötigen kicsikar
abnutzen elkoptat
Abonnement (s) előfizetés; bérlet
abonnieren előfizet; bérel; járat (újságot)
abordnen kiküld
abpassen 1. lemér; 2. megles
abpflücken leszed; leszakít
abplagen agyondolgozza magát
Abprall (r) visszaverődés
abpressen 1. kicsikar; 2. lenyom
abputzen letisztít
abraten +D +von +D lebeszél vkit vmiről; ich rate dir (davon) ab: nem ajánlom
abräumen eltakarít; letakarít; den Tisch abräumen: leszedi az
abrechnen leszámol; elszámol
Abrechnung (e) leszámolás
Abrede (e) megállapodás; in Abrede stellen: letagad
abredeb megállapodik
abreiben lesúrol
abreißen 1. félbeszakad; 2. lebont; 3. letép
Abreise (e) elutazás
abreisen elutazik
Abriß (r) vázlat; körvonal
abrichten betanít; idomít
abrollen 1. lejátszódik; 2. lepereg; 3. leteker
abrücken 1. eltávolít; 2. eltávolodik
abrunden lekerekít
abrüsten leszerel
abrutschen lecsúszik; jn. abrutschen lassen: leéget valakit
Abs. (Absatz) bek. (bekezdés) /röv./
Abs. (Absender) fa. (feladó) /röv./
Absage (e) 1. lemondás; 2. visszautasítás
absagen 1. lemond; 2. visszautasít

Absatz (r)
1. bekezdés; 2. cipősarok; einen reißenden Absatz
finden: nagyon kelendő; 3. megszakítás

abschaffen megszüntet; kikapcsol
Abschaum (r) 1. hab; 2. söpredék
abscheiden 1. elválaszt; 2. meghal
abscheren megnyír
Abscheu (r)(e) undor; utálat
abscheuern lesúrol
abscheulich utálatos



abschicken elküld
abschieben kiutasít
Abschied (r) búcsú
Abschiednehmen (s) búcsúvétel
abschießen 1. elsüt; 2. lelő
abschirmen felfog; megvéd (átv.)
Abschlag (r) 1. csökkentés; 2. elutasítás
abschlagen 1. elhárít; visszautasít; 2. levon
abschlägig elutasító
abschleifen lecsiszol

abschließen

bezár; befejez; den Vertrag abschließen über
Alterversorgung: eltartási szerződést köt; eine Wette
abschließen: fogadást köt

Abschluß (r) befejezés; zum Abschluß kommen: befejeződik
abschmelzen 1. kiolvad; 2. kiolvaszt
abschneiden levág; gut/schlecht abschneiden: jó/rossz eredményt ér el
Abschnitt (r) szelet; szakasz; fejezet
abschrauben lecsavar
abschrecken elijeszt
abschreiben 1. leír; 2. lemásol
Abschrift (e) másolat
abschüssig lejtős; meredek
abschütteln leráz
abschwächen 1. csökkent; enyhít; 2. legyengít
abschweifen elkalandozik
abschwenken lekanyarodik
absegeln elvitorlázik
absehbar előrelátható

absehen

1. előrelát; jm. etw. an den Augen absehen: vkinek lesi a
kívánságait; von etw. absehen: eltekint vmitől; er hat es
auf sein Geld abgesehen: pályázott a pénzére; 2. eltanul

abseits von +D
félre; távol vmitől; sich abseits halten: a háttérben marad;
távol tartja magát

absenden 1. elküld; 2. felad
Absender (r) feladó
absetzen 1. elad; 2. letesz; 3. megfoszt hivatalától
Absicht (e) szándék; mit guter Absicht: jóhiszeműen
absichtlich szándékos
absinken lesüllyed; alámerül
absolvieren elvégez; befejez
absondern elkülönít
absparen megtakarít
absperren lezár
abspiegeln visszatükröz
abspielen eljátszik
abspielen s. lejátszódik
absplittern 1. leforgácsol; 2. leforgácsolódik
absprechen 1. kétségbe von; 2. megbeszél; egyeztet
abspringen 1. lepattog; 2. leugrik
abspülen leöblít
abstammen származik; ered
Abstammung (e) leszármazás; eredet
Abstand (r) távolság; Abstand gewinnen von jm.: eltávolodik vkitől
abstatten teljesít
abstauben leporol; letörölget
abstechen 1. különbözik; elüt; 2. leszúr
Abstecher (r) kerülő



abstecken kitűz; kijelöl

abstehen
távoláll; eláll; etw. muß abstehen: érnie kell; sich die
Beine abstehen: belefárad az álldogálásba

abstehlen ellop
absteigen 1. leszáll; 2. megszáll vhol
abstellen 1. eltesz; 2. megszüntet
Abstellraum (r) tárolóhelyiség; raktár
abstempeln lepecsétel
absterben elhal; elsorvad
Abstieg (r) 1. hanyatlás; 2. leszállás
abstimmen összehangol
Abstinenzler (r) antialkoholista
Abstoß (r) kapukirúgás
abstoßen ellök; eltaszít; visszataszít
abstoßend visszataszító
abstrakt elvont; absztrakt
abstreichen 1. lesimít; 2. letöröl
abstreiten letagad
abströmen lefolyik
abstumpfen 1. eltompít; 2. eltompul; elfásul
Absturz (r) 1. bukás; 2. szakadék; 3. zuhanás
abstürzen 1. lebukik; 2. letaszít; ledönt; 3. lezuhan
absuchen átkutat
absurd képtelen; abszurd
Abt. (Abteilung) oszt. (osztály) /röv./
abtasten letapogat; végigtapogat
Abteil (s) 1. fülke; 2. szakasz
abteilen 1. beoszt; 2. elválaszt

Abteilung (e)
1. beosztás; 2. csoport; 3. elválasztás; 4. osztály
(áruházi; kórházi); 5. szakasz (kat.)

Abteilungsleiter (r) osztályvezető
abtippen legépel
abtöten elfojt
abtragen 1. lebont; 2. lehord; 3. törleszt
abtransportieren elszállít
abtreiben 1. elhajt; elkerget; 2. elsodródik; eltér
abtrennen 1. elválaszt; 2. lefejt
abtreten 1. átenged; átruház; 2. letapos; 3. távozik
Abtritt (r) távozás; lelépés
abtrocknen 1. elszárad; 2. megszárít
abtrocknen s. megtörölközik; megtörülközik
abtropfen lecsepeg
abtrünnig hűtlen; hitehagyott; abtrünnig werden: elpártol

abtun
1. elvégez; sich von jm./etw. abtun: elszakad
vkitől/vmitől; 2. letesz

Abverb (s) határozószó
abwägen 1. megmér; 2. mérlegel
abwälzen 1. áthárít; 2. legördít
abwandern kivándorol
abwarten kivár; abwartende Haltung: várakozó álláspont
abwärts lefelé
abwaschbar lemosható
abwaschen lemos
abwaschen s. lemosakszik
Abwaschwasser (s) mosogatóvíz
abwechlungsreich változatos
abwechseln felvált; mit jm./etw. abwechseln: felvált vkit/vmit



Abweg (r) 1. mellékút; 2. tévút
Abwehr (e) védelem
abwehren visszautasít
abweichen 1. eltér; különbözik; 2. leáztat
abweisen visszutasít; elvet (nem fogad el)
abwenden 1. elfordít; 2. megakadályoz
abwenden s. elfordul
abwerfen 1. jövedelmez; 2. ledob
abwerten leértékel
abwesend 1. szórakozott; 2. távollevő
Abwesende (r)(e) hiányzó
Abwesenheit (e) távollét
abwickeln lebonyolít
abwickeln s. lejátszódik
abwischen letöröl
abzählen leszámol; megszámol
abzapfen lecsapol; megcsapol
abzehren elsorvaszt
abzehren s. elsorvad
Abzeichen (s) jelvény
abzeichnen lerajzol
abziehen 1. elvonul; elköltözik; 2. kivon; 3. lehúz
abzielen célba vesz; céloz
Abzug (r) 1. elköltözés; 2. lefolyás; 3. levonás
abzupfen letép; lecsíp
abzweigen elágazik
abzwingen kicsikar
ach ó; ah; jaj
Achse (e) tengely
Achsel (e) váll; mit der Achsel zucken: vállat von
Achselhöhle (e) hónlaj
Achselzucken (s) vállrándítás

acht

nyolc; Haus Nummer acht: nyolcas számú ház; Seite
acht: nyolcadik oldal; wir waren unser acht: nyolcan
voltunk; heute über acht Tage: mához egy hétre;
Mittwoch vor acht Tagen: szerdán múlt egy hete

Acht (e)
1. nyolcas (szám); 2. vigyázat; figyelem; außer Acht
lassen: figyelmen kívül hagy

achte nyolcadik
Achtei (r)(s) nyolcadrész
achten 1. figyel; 2. tisztel; becsül
achtens nyolcadszor
achtenswert tiszteletreméltó
Achter (r) nyolcas
Achterbahn (e) hullámvasút
achterlei nyolcféle
Achterschiff (s) hajófar
achtgeben vigyáz; ügyel
achthundert nyolcszáz
achtjärig nyolcéves
achtlos gondatlan
achtmal nyolcszor
achtmonatig nyolchónapos
achtsam gondos; figyelmes
achtseitig nyolcoldalas
achtstellig nyolcjegyű
achtstündig nyolcórás



achttausend nyolcezer
Achtung (e) 1. tisztelet; 2. vigyázat; figyelem
achtungsvoll tiszteletteljes
achtzehn tizennyolc
achtzehnjährig tizennyolc éves

achtzig

nyolcvan; er ist in den Achtzigen: a nyolcvanas években
jár; in den actziger Jahren: a nyolcvanas években; er ist
ein hoherachtziger: jóval túl van a nyolcvanon

achtzigste nyolcvanadik
ächzen 1. nyöszörög; 2. sóhajtozik
Zacke (e) 1. ág; fok; 2. csipke; 3. fok; orom
Acker (r) szántóföld
Ackerbau (r) földművelés
Ackerbauer (r) földműves
Ackerbestellung (e) szántás-vetés
Ackerweg (r) dűlőút
a.d. (an der) mellett /röv./
a.D. (außer Dienst) szkv. (szolgálaton kívüli)/röv./
addieren összead
Adel (r) nemesség
adelig nemes; nemesi
Ader (e) véredény
aderig eres; erezett
ädern erez
Adjektiv (s) melléknév
Adler (r) sas
adlig nemes; nemesi
Administration (e) adminisztráció
administrieren adminisztrál
Admiral (r) admirális
adoptieren adoptál; örökbe fogad
Adressant (r) feladó
Adressat (r) címzett
Adresse (e) cím
adressieren megcímez
Advokat (r) ügyvéd
Aeroplan (r) repülőgép
Affäre (e) eset; ügy
Affe (r) majom; er hat einen Affe: be van rúgva
Affekt (r) indulat
affektieren affektál; kényeskedik; kelleti magát
Affektierheit (e) affektáltság; modorosság
äffen 1. majmol; 2. rászed; ugrat
Afrika Afrika
Afrikaner (r) afrikai (ember)
afrikanisch afrikai
After (r) végbélnyílás
Afterdarm (r) végbél
Aftermiete (e) albérlet
Afterweisheit (e) álbölcsesség
A.G. (Aktiengesellschaft) rt. (részvénytársaság)/röv./
a.G. (als Gast) m.v. (mint vendég) /röv./ (színház)
Ag. (Arbeitsgemeinsaft) munkaközösség /röv./
Agent (r) ügynök
Agentur (e) ügynökség
agil agilis
Agitation (e) agitáció



Agitator (r) agitátor
agitieren agitál
Agram Zágráb
agrarisch agrár; mezőgazdasági
agressiv agresszív
Agrikultur (e) mezőgazdaság; földművelés
Agronom (r) agronómus
Ägypten Egyiptom
Ägypter (r) egyiptomi (ember)
ägyptisch egyiptomi
Zahl (e) 1. csoport; 2. mennyiség; tömeg; 3. szám; számjegy
Ahle (e) ár (szerszám)
Zähler (r) 1. számláló (mat); 2. számoló
Zahlkenner (r) fizetőpincér
Zahlung (e) kifizetés; megfizetés
Zahlungsfrist (e) fizetési halasztás; fizetési határidő
Zahlungsmittel (s) fizetőeszköz
Zahlwort (s) számnév (nyelvt)
Zahlzeichen (s) számjegy

Ahn (r)
1. fog; bei jm. auf den Zahn fühlen: puhatolózik vkinél; 2.
ősapa

Zahnarzt (r) fogorvos
Zahnbürste (e) fogkefe
ähneln hasonlít
ahnen gyanít; sejt
Zahnfleisch (s) foghús; íny
Ahnfrau (e) ősanya
Zahnfüllung (e) fogtömés

ähnlich
hasonló; er sieht mir ähnlich: hasonlít rám; das ist so
ähnlich wie... ez olyasféle, mint...

Zahnrad (s) fogaskerék
Zahnradbahn (e) fogaskerekű vasút
Zahnschmerzen (Pl.) fogfájás; Zahnschmerzen haben: fáj a foga
Zahnstocher (r) fogpiszkáló
Ahnung (e) 1. fogazás; 2. fogazat; 3. sejtelem
ahnungslos gyanútlan; mit sem sejtő
ahnungsvoll sejtelmes
Zahnwasser (s) szájvíz
Zahnweh (s) ld. Zahnschmerzen
Ahorn (r) juhar
Ähre (e) kalász
Akademie (e) akadémia
Akazie (e) akác
akkumulieren akkumulál
Akt (r) 1. akt; 2. cselekedet; 3. felvonás
Akte (e) irat; akta
Aktemappe (e) dosszié; irattáska
Aktentasche (e) aktatáska
Aktie (e) részvény
Aktiengesellschaft (e) részvénytársaság
Aktion (e) akció
Aktionär (r) részvényes
aktiv aktív
Aktiv (s) cselkvő mód (nyelvt)
Aktivist (r) aktivista
Aktivität (e) aktivitás
Aktsluß (r) felvonásvég



aktuell aktuális
Akzent (r) akcentus; hangsúly
akzeptieren ekfogad; elismer
Alabaster (r) alabástrom
Alarm (r) riadó
alarmieren felriaszt
Alaun (r) timsó
Albaner (r) albán (ember)
albanesisch albán
Albanien Albánia
albanisch albán
albern ostoba; együgyű
Album (s) album
Alexander Sándor
Algebra (e) algebra
Algerien Algéria
Algerier (r) algériai (ember)
algerisch algériai
Alibi (s) alibi
Alkohol (r) alkohol

Alkoholeinfluß (r)
alkoholos állapot; ittas állapot; unter Alkoholeinfluß:
alkoholos állapotban

alkoholfrei alkoholmentes
alkoholhaltig alkoholtartalmú
alkoholisch alkoholtartalmú
Alkoholverbot (s) alkoholtilalom

all

1. minden; 2. teljes; alle acht Tage: hetenként; auf/für
alle Fälle: mindenesetre; in aller Früh: kora hajnalban;
unter allen Umständen: mindenképpen; wer in aller Welt
konnte das sein ?: ki a csuda lehetett az ?; alles eins:
mindegy; alles in allem: mindent egybevéve; mein Geld
ist alle (geworden): elfogyott a pénzem

All (s) világegyetem; mindenség
allbekannt közismert
allbeliebt közkedvelt
alledem mindamellett; trotz alledem: mindennek ellenére
Allee (e) fasor
allein egyedül
Alleinhandel (r) 1. egyedárusítás; 2. monopólium
alleinig egyedüli; kizárólagos
Alleinvertreter (r) kizárólagos képviselő
allemal mindig; ein für allemal: egyszer s mindenkorra
allenfalls mindenestre
allenthalben mindenütt
allerbest legeslegjobb
allerdings 1. kétségtelenül; 2. valóban; persze
allererst legeslegelőször
allergrößt legeslegnagyobb
allerhand mindenféle
allerhöchst legeslegmagasabb
allerlei mindenféle
allerletzt legeslegutolsó
allerliebst igen kedves
allermeinst legesleginkább
allernächst legeslegközelebbi
allerseits mindenfelől; am allerwenigsten: legkevésbé
alles 1. minden; 2. teljes



allgemein
általános; allgemeint bekannt: köztudomású; im
allgemeinen: általában

Allgemeinbefinden (s) közérzet
Allgemeinbildung (e) általános műveltség
allgemeingültig általános érvényű
allgewaltig mindenható
Allheit (e) összesség; mindenség
Allianz (e) szövetség
Allierte (r) szövetséges
alljährlich évente
allmächtig mindenható
allmählich fokozatosan
allnächtlich éjjelente
allseitig általános; sokoldalú
allstündlich óránként

Alltag (r)
hétköznap; aus dem Alltag herauskommen: kiszakad a
mindennapokból

alltäglich 1. hétköznapi; 2. megszokott
Alltagsleben (s) mindennapi élet
allviel túl sok
allwissend mindentudó
allwöchentlich hetente
allzu túlzott; túlságos
allzuviel túl sok
Alm (e) alpesi legelő
Almossen (s) alamizsna
Alois Alajos
Alpen Alpok
Alpenveilchen (s) ciklámen
Alphabet (s) ábécé
alphabetisch betűrendes
Alpinismus (r) alpinizmus

als
1. amikor; als ob/wenn: mintha; so bald als möglich:
amint lehet; sowohl... als...: mind..., mind...; 2. mint

alsbald csakhamar
also tehát; így; szóval

alt

öreg; régi; ócska; wir sind gleich alt: egyidősek vagyunk;
er ist zwanzig Jahre alt: (ő) húsz éves; alt werden:
megöregszik; jung und ält: apraja-nagyja

Altar (r) oltár
Altbau (r) régi épület
altbewährt jól bevált
altdeutsch ónémet
Alte (e) öregasszony
Alte (r) öregember
Alter (s) 1. életkor; öregség; 2. korszak
Ältere (r)(e) vkinek az idősebb fia/lánya
altern vénül; öregszik
Altersheim (s) szociális otthon
Altertum (s) 1. ókor; 2. régiség
altertümlich 1. ódon; 2. régies
Alteseisen (s) ócskavas
althochdeutsch ófelnémet
altklug koravén
ältlich öreges
altmodisch ódivatú; maradi; elavult
Altstadt (e) óváros



altväterisch ódivatú; régimódi
Amateur (r) amatőr
Ambition (e) ambíció; becsvágy
Amboß (r) üllő
ambulant ambuláns
Ambulanz (e) 1. ambulancia; 2. mentőkocsi
Ambulatorium (s) ambulancia
Ameise (e) hangya
Amerika Amerika
Amerikaner (r) amerikai (ember)
amerikanisch amerikai
Amme (e) dajka
Ampel (e) közlekedési lámpa
Ampfer (r) sóska
Amsel (e) feketerigó

Amt (s)
1. hivatal; 2. telefonközpont; 3. vonal (tel.); von Amts
wegen: hivatalból

amtlich hivatalos
Amtsarzt (r) tisztiorvos
Amtssitz (r) hivatali székhely
amüsant szórakoztató
amüsieren szórakoztat
amüsieren s. szórakozik
an +A 1. -hoz,-hez,-höz; 2. -nak,-nek; 3. -ra,-re

an +D

-on,-en,-ön; ein Brief an mich: nekem szóló levél; sie ist
an die 20 Jahre alt: kb. 20 éves; an der Reihe sein:
(soron) következik; an und für sich: lényegében; von
morgen an: holnaptól; von nun an: mostantól

Analgetika (e) fájdalomcsillapító
Anarchist (r) anarchista
Anatomie (e) anatómia; bonctan
anbahnen vminek útját egyengeti
anbandeln kikezd vkivel
Anbau (r) vetés
anbehalten magán tart (nem vet le)
anbei mellékelve; csatolva
anbeißen beleharap
anbelangen illet vkit/vmit; was mich anbelangt: ami engem illet
anberaumen kitűz (időpontot)
anbeten imád; in Anbetracht dessen...: tekintettel arra, hogy...
anbetreffen illet
anbetreffs vonatkozóan
anbieten kínál; ajánl
anbinden 1. kapcsolatot létesít; 2. odakötöz

Anblick (r)
látvány; einen eintönigen Anblick bieten: egyhangú
látványt nyújt; bei diesem Anblick: ennek láttán

anblicken rátekint
anbohren megfúr

anbrechen
1. feltör; 2. kezdődik; der Tag bricht an: hajnalodik; 3.
megreped

anbrennen 1. meggyújt; odaéget; 2. odaég
anbringen 1. elhelyez; 2. felerősít; 3. túlad vmin/vkin
Anbruch (r) kezdet; bei Abbruch des Tages: virradatkor
anbrüllen ráordít
Andacht (e) áhítat
andächtig áhítatos
andauern 1. eltart; tovább tart; 2. tartós



Andenken (s) emléktárgy
Zander (r) fogas (hal)

andere

másik; ein/jemand anderer: más valaki; alles andere:
minden egyéb; etwas anders: valami más; unter
anderem: többek között; einer/eins nach dem andern:
egymás után; ein andermal: máskor

ändern megváltoztat
ändern s. megváltozik
anders 1. másként; 2. valami más
anderseits másrészt
anderswie másképpen
anderswo máshol
anderthalb másfél
Änderung (e) változtatás; változás
andeuten sejtet
Andrang (r) tolongás
andrängen odaszorít
andrängen s. odatolakodik
andringlich sürgető; tolakodó
androhen megfenyeget
andrücken rányom
aneignen eltulajdonít
aneinander egymáshoz; össze
anempfehlen javasol; beajánl
anerbieten (s.) ajánlkozik
anerkennen elismer

Anerkennung (e)
elismerés; Anerkennung finden: elisemrést kap;
elismerésben részesül

anfahren
1. elindul (jármű); 2. megérkezik (jármű); 3. odaszállít; 4.
rátámad

Anfahrt (e) 1. kikötőhely; 2. megközelítés (járművel)
Anfall (r) támadás; roham
anfallen megtámad; megrohan
anfällig gegenüber +D hajlamos vmire
Anfang (r) kezdet

anfangen
elkezd; von neuem anfangen: újrakezd; was fangen wir
nun an ?: mihez kezdjünk most ?

Anfänger (r) kezdő
anfangs eleinte; kezdetben
anfassen megfog
anfechtbar megtámadható
anfertigen megcsinál; elkészít
anfeuchten megnedvesít
anflehen könyörög; kérlel

Anflug (r)
1. indulás (rep.); ein Anflug von etw.: egy kis/leheletnyi
vmi; 2. odarepülés

anfordern igényel; kér

Anforderung (e)
követelmény; jm. gegenüber Anforderung stellen:
megkövetel vkitől

Anfrage (e) 1. érdelklődés; 2. kérdés; 3. kérdezősködés
anfragen nach +D kérdezősködik; érdeklődik; tudakozódik vmiről
anfreunden (s.) megbarátkozik
anfügen hozzátesz; mellékel; csatol
anfühlen 1. megtapint; 2. vkin vmit megérez
anführen 1. említ; idéz; 2. vezet
Anführungszeichen (s) idézőjel
Angabe (e) 1. adat; 2. közlés; 3. utasítás



Zange (e) harapófogó
angeben 1. állít; 2. feljelent; 3. henceg
angeblich állítólag
angeboren veleszületett
Angebot (s) ajánlat
angebracht helyénvaló
angeheitert spicces; pityókás

angehen

1. megkezdődik; 2. megtámad; das geht an: megjárja;
das geht mich nichts an: semmi közöm hozzá; jn. um
etw. angehen: kér vkitől vmit

angehören hozzátartozik
Angehörige (r)(e) hozzátartozó
Angeklagte (r)(e) vádlott
Angel (e) horog
angelangen megérkezik

angelegen
1. fontos; er ließ es sich angelegen sein: szívén viselte;
2. szomszédos

Angelegenheit (e) ügy; dolog
angeln horgászik
angelsächisch angolszász
angemessen 1. alkalmas; megfelelő; 2. illő
angenehm kellemes
angesehen tekintélyes; tisztelt; angesen daß...: tekintve,hogy...
angesessen letelepedett
Angesicht (s) 1. arc; 2. látomás
angesichts tekintettel vmire
angespannt megfeszített
Angestellte (r)(e) alkalmazott
angewandt alkalmazott; angewandte Kunst: iparművészet
angewiesen +auf +A vmire rászoruló
angewöhnen rászoktat vmire
angleichen hasonlóvá tesz
angleichen s. hasonul
angliedern 1. bekebelez; 2. hozzácsatol
angreifen 1. megfog; 2. megkezd; 3. megtámad
Angreifer (r) támadó
angrenzen határos

Angriff (r)
1. hozzákezdés; 2. megfogás; 3. támadás; in Angriff
nehmen: hozzákezd vmihez

Angst (e) félelem; Angst haben: fél, aggódik
ängstigen aggaszt; ijeszt
ängstigen s. aggódik
ängstlich félénk; aggodalmas; ijedt
angucken megnéz
Anh. (Anhang) függ. (függelék) /röv./

anhaben
visel; hord vmit; ihm kann man nichts anhaben: nem fog
ki rajta senki

anhaften rátapad
Anhalt (r) támasz
anhalten 1. megáll; 2. megállít; 3. megmarad

anhalten s.
1. fogódzkodik; 2. vmihez tartja magát; den Atem
anhalten: visszafojtja a lélegzetét; um etw. anhalten:

Anhalter (r)
1. stop; 2. stoppoló; stoppos; per Anhalter fahren: stoppal
utazik

Anhaltspunkt (r) támpont
Anhang (r) függelék; pótlás
Anhänge (Pl.) hozzátartozók



anhängen 1. csatlakozik; 2. ráakaszt
Anhänger (r) 1. követő; 2. pótkocsi
anhänglich ragaszkodó
Anhängsel (s) 1. függő (ékszer); 2. kolonc; 3. pereputty
anhauchen rálehel
anhäufen felhalmoz; gyűjt
anhäufen s. felhalmozódik
anheften ráköt
anheimfallen 1. osztályrészül jut; 2. rászáll
Anhöhe (e) magaslat; domb
anhören meghallgat; das läßt sich anhören: ez már beszéd
Ank. (Ankunft) érk. (érkezés) /röv./
Zank (r) civakodás
Ankauf (r) megvétel
Anker (r) horgony; vor Anker liegen: horgonyoz
anketten megláncol
anklagen vádol
Ankläger (r) vádló
anklammern odakapcsol
anklammern s. belekapaszkodik
Anklang (r) 1. csengetés; 2. visszhang
ankleben 1. ráragad; 2. ráragaszt
ankleiden felöltöztet
ankleiden s. felöltözik
anklingen felcsendül
anklopfen bekopog; kopogtat
anknöpfen 1. felgombol; 2. rásóz
anknüpfen 1. kapcsolatot létesít; 2. odakötöz

ankommen

1. elér (sikere van); 2. elfog; damit kommt er bei mir nicht
an: ezzel nem ért célt nálam; es kam ihn ein Grauen an:
elfogta az irtózás; schlecht ankommen: rosszul jár; es
kommt darauf an: attól függ; es kommt ihm sehr darauf:
nagyon fontos számára /; 3. megérkezik

Ankömmling (r) jövevény
ankündigen bejelent
Ankunft (e) érkezés
Ankunftseite (e) érkezési oldal
ankurben beindít (motort)

Anlaß (r)
1. alkalom; Anlaß nehmen: megragadja az alkalmat; 2.
indok; indíték

anlächeln rámosolyog
anlachen ránevet (vkire)
Anlage (e) 1. képesség; 2. létesítmény; park; 3. melléklet
anlagen 1. megérkezik; 2. vonatkozik
anläßlich alkalmából
anlassen 1. elindít; beindít; 2. magán tart (nem vet le)
Anlasser (r) önindító
Anlauf (r) 1. csődület; 2. nekifutás

anlaufen
1. befut (hajó); 2. elhomályosodik; 3. megrohan; 4.
nekiiramodik

anläuten 1. becsenget; 2. felhív (tel.)
anlegen 1. befektet; 2. kiköt (hajó); 3. létesít; 4. rátesz
anlehnen nekitámaszt
anlehnen s. támaszkodik
Anleihe (e) kölcsön
anleiten 1. rávezet; 2. útba igazít
anlernen betanít



anliegen 1. hozzásimul vmihez; 2. vmivel szomszédos
Anliegen (s) 1. cél; 2. kérelem
anliegend 1. mellékelt; 2. szoros; szomszédos
anlocken odacsalogat; odacsábít
anlügen hazudik; anlügen jn.: hazudik vkinek
Anm. (Anmerkung) megj. (megjegyzés) /röv./
anmachen 1. megcsinál; 2. odaerősít; felszerel
anmalen befest; bemázol
anmarschieren előnyomul; közeledik

Anmaßung (e)
arcátlanság; so eine Anmaßung !: van képe ! mit nem
képzel !

anmelden 1. bejelent; 2. benevez
Anmeldeschein (r) bejelentőlap

anmerken
megjegyez; megjelöl; etw. jm. anmerken: észrevesz vmit
vkin; es läßt sich nichts anmerken: nem árul el semmit

anmessen 1. mértéket vesz; 2. vmihez hozzámér
Anmut (e) báj

anmuten
tetszik; tűnik; jm. etw. anmuten: vkitől vmit elvár; das
mutet mich eigenartig: különösnek érzem

anmutig 1. kecses; 2. kedves; bájos
annageln rászegez
annagen megrág
annähen felvarr
annähern közelít
Annahme (e) 1. átvétel; 2. elfogadás; 3. feltevés
annehmbar 1. elfogadható; 2. feltehető

annehmen
1. átvesz; 2. elfogad; 3. feltételez; sich js./etw.
annehmen: vkinek/vminek gondját viseli

annieten rászegecsel
Annonce (e) apróhirdetés
annullieren érvénytelenít
anordnen 1. elrendel; 2. elrendez
anpacken megfog
anpassen 1. hozzáidomít; 2. hozzáillik
anpassen s. alkalmazkodik
anpflanzen beültet
anpochen bekopog
anprallen nekiütközik vminek
anpreisen felmagasztal
anprobieren felpróbál
anpumpen megvág
anrauchen rágyújt
anrechnen felszámít
Anrecht (s) 1. igény; 2. jog
Anrede (e) megszólítás
anreden megszólít
anregen 1. biztat; kezdeményez; 2. ösztönöz
anreiben bedörzsöl
Anreiner (r) ottlakó
Anreiz (r) ösztönzés; csábítás; ingerlés
anreizend csábító
anrennen 1. megrohan; 2. nekiiramodik
anrichten 1. elkészít; elkövet; Schaden anrichten: kárt okoz; 2.
anrüchig hírhedt
anrücken 1. előnyomul; közeledik; 2. odatol
Anruf (r) 1. felhívás; 2. felszólítás; 3. telefonhívás
anrufen felhív (tel.)



anrühren 1. elkever; 2. hozzányúl; megérint
Ansage (e) bejelentés; bemondás
Ansager (r) bemondó
ansammeln összegyűjt; felhalmoz
ansässig 1. illetőségű; 2. letelepedett
Ansatz (r) 1. hajlam; 2. kezdet; 3. összeg; 4. toldás; toldalék
anschaffen 1. megrendel; 2. megszerez
anschauen megnéz; ránéz
anschaulich szemléletes; szemléltető
Anschauung (e) 1. megnézés; 2. szemlélet; nézet; vélemény
Anschein (r) látszat; allem Anschein nach: minden valószínűség
anscheinend látszólag
Anschlag (r) 1. költségvetés; 2. merénylet; 3. ütés
anschlagen 1. adogat (sp); 2. hirdet; 3. odaver; megüt; 4. ráfog
anschlagen s. megüti magát
Anschlagsäule (e) hirdetőoszlop
Anschlagzettel (r) falragasz; plakát
anschleichen odalopózik
anschließen 1. csatol; mellékel; 2. illeszkedik; 3. összekapcsol
anschließen s. csatlakozik
anschließlich kapcsolatban vmivel
Anschluß (r) 1. csatolás; csatlakozás; 2. ismeretség; társaság
anschmieden hozzákovácsol; hozzáidomít
anschmiegen s. hozzásimul
anschmieren 1. becsap; 2. beken
anschnallen felcsatol
anschnauzen ráförmed
anschneiden 1. felvág; 2. felvet (témát)
anschrauben rácsavar
anschreiben felír
anschreien ráordít; rákiabál
Anschrift (e) címzés
anschuldigen vádol
anschwärzen befeketít
anschwellen 1. megárad; 2. megdagad; 3. megduzzaszt
anschwimmen odaúszik

ansehen

megnéz; ránéz; man sieht es an: meglátszik rajta; wofür
siehst du mich an ? minek nézel engem ?; sieht man an
!: no lám !

Ansehen (s) 1. megtekintés; 2. tekintély
ansehnlich tetemes; tekintélyes
ansetzen 1. elkezd; elindít; 2. megszab; 3. rátesz
ansetzen s. lerakódik; letelepedik

Ansicht (e)

1. megtekintés; 2. szemlélet; nézet; vélemény; ich bin der
Ansicht: az a nézetem; nach meiner Ansicht: nézetem
szerint

Ansichtskarte (e) képeslap
ansiedeln telepít
ansiedeln s. letelepedik
Ansiedler (r) telepes
anspannen 1. befog (lovat); 2. megfeszít
anspeien leköp
anspielen 1. céloz; utal; 2. játékba kezd
Anspielung (e) célzás; utalás
anspitzen kihegyez
anspornen 1. megsarkantyúz; 2. sarkall; serkent
Ansprache (e) 1. beszéd; 2. megszólítás



ansprechen
megszólít; jn. um etw. ansprechen: vkitől vmit kér; das
spricht mich an: ez tetszik nekem

ansprengen meglocsol
anspringen 1. beindul; 2. nekiugrik; 3. odavágtat
Anspruch (r) igény; követelés; in Anspruch nehmen: igénybe vesz
anspruchtslos igénytelen
anspruchtsvoll igényes
anstacheln sarkall
Anstalt (e) intézet; intézmény; Anstalten machen: készül vmire
Anstand (r) 1. aggály; ohne Anstand: minden további nélkül; 2. illem
anstandhalber a tisztesség kedvéért
anständig tisztességes
anständlich 1. illedelmes; tisztességes; rendes; 2. tetemes; derekas
anstandslos akadálytalanul
anstarren rábámul

anstatt +D
helyett; anstatt meiner: helyettem; anstatt daß...:
ahelyett, hogy...

anstaumen megbámul
anstecken 1. felgyújt; 2. feltűz; 3. megfertőz
anstecken s. megfertőződik
Ansteckung (e) fertőzés
ansteffen ingerel
anstehen 1. áll (közel); 2. sort áll
ansteigen emelkedik; növekedik
anstelle +G vmi/vki helyett
anstellen 1. alkalmaz; 2. odaállít; beállít; 3. rendez; tesz

anstellen s.

odaáll; sort áll; beáll a sorba; er hat etwas angestellt:
rossz fát tett a tűzre; Was hat er angestellt ?: Mit követett
el ?; sich krank anstellen: betegnek teteti magát; sich
anstellen als ob...: úgy tesz, mintha...

anstengen megerőlteti magát; einen Prozeß anstrengen: pert indít
Anstieg (r) emelkedő
anstiffeb okoz
anstiffen odaszegez
anstimmen rázendít

Anstoß (r)
1. lendület; 2. megbotránkozás; an etw. Anstoß nehmen:
mmegbotránkozik vmin; 3. ütközés

anstoßend határos; szomszédos
anstößig illetlen; megbotránkoztató
anstreben törekszik vmire
anstregend megerőltető
anstreichen bemázol
anstrengen megfeszít; megerőltet
Anstrengung (e) erőfeszítés
Anstrich (r) máz; mázolás
anströmen odaözönlik
Ansturm (r) 1. roham; 2. tolongás
anstürmen megrohamoz
Ansuchen (s) kérelem; kérvény
antasten megérint; js. Ehre antasten: a becsületébe gázol vkinek

Anteil (r)
1. érdeklődés; 2. osztályrész; 3. részvét; an etw. lebhafen
Anteil nehmen: érdeklődik vmi iránt

Antenne (e) antenna
Antike (e) 1. ókor; 2. régiség; antik tárgy
Antiquar (r) antikvárius; régiségkereskedő
Antiquariat (s) antikvárium
Antiquität (e) régiség



Antlitz (s) arculat
Anton Antal

Antrag (r)
1. ajánlat; javaslat; indítvány; kérelem; 2. házassági
ajánlat; einen Antrag stellen: kérvényt nyújt be

antragen 1. felhord; 2. javasol; indítványoz; 3. odahoz
Antragsteller (r) indítványozó; kérelmező
antreffen 1. rátalál; 2. találkozik
antreiben hajt; sarkall; siettet; serkent
antreten 1. odalép; 2. sorakozik; 3. vhova beáll
Antrieb (r) 1. hajtás; 2. indítás; 3. ösztönzés
Antritt (r) belépés; kezdet

antun

1. okoz; elkövet; das darfst du mir nicht antun: ezt nem
teheted velem; er hat mir die Ehre angetan: megtisztelt;
2. ráad; felöltöztet

Antwort (e) felelet; válasz; keine Antwort wissen: nem tud mit szólni
antworten felel; válaszol
anvertrauen rábíz; bizalmasan közöl
anverwandt rokon
anwachsen 1. növekedik; árad; 2. összenő
Anwalt (r) 1. meghatalmazott; 2. ügyvéd; ügyész; 3. ügyvivő;
Anwandlung (e) hangulat; kedv
anwärmen felmelegít
Anwärter (r) jelölt; várományos
anweisen 1. kiutal; 2. megjelöl; 3. tanít; 4. utasít
Anweisung (e) 1. megjelölés; 2. utalvány; 3. útmutatás; utasítás
anwenden 1. felhasznál; alkalmaz; 2. vmie fordít
anwerben 1. kér; 2. szerződtet; 3. toboroz
anwesend jelenlevő
Anwesenheit (e) jelenlét
Anwesenheitsliste (e) jelenléti ív
anwidern undorít; das widert mich an: undorodom ettől; ez undorít
Anwuchs (r) növekedés; szaporodás
anwurzeln gyökeret ver
Anzahl (e) 1. darabszám; mennyiség; 2. sokaság
Anzahlung (e) előleg; foglaló
anzapfen megcsapol; csapra ver
Anzeichen (s) 1. előjel; 2. ismertetőjel
Anzeige (e) 1. feljelentés; 2. újsághirdetés
anzeigen 1. feljelent; 2. hirdet; 3. közöl; bejelent

anziehen
1. felhúz; felvesz; felöltöztet; 2. meghúz; 3. odavonul; 4.
vonz

anziehen s. felöltözködik; felöltözik

Anzug (r)
1. első lépés (sakk); es ist etwas im Anzug: vmi
készülőben van; 2. közlekedés; 3. öltöny

anzüglich 1. célzatos; 2. személyeskedő
anzünden felgyújt
anzweifeln kétségbe von
Apfel (r) alma
Apfelkuchen (r) almás lepény
Apfelmus (r) 1. almalekvár; 2. almapüré
Apfelsine (s) narancs
Zapfen (r) 1. csap; 2. toboz
Zapfenstreich (r) takarodó (kat)
Zapfstelle (e) benzinkút
Apostel (r) apostol
Apostroph (r) hiányjel
Apotheke (e) gyógyszertár



Apotheker (r) gyógyszerész
Apparat (r) készülék; berendezés; szerkezet; műszer; apparátus
Appell (r) 1. felhívás; 2. fellebbezés; 3. sorakozó; 4. szózat
appellieren fellebbez; appellál
Appetit (r) étvágy
appetitlich gusztusos; kívánatos; étvágygerjesztő
applaudieren tapsol
Applaus (r) taps
Aprikose (e) sárgabarack; kajszibarack
April (r) április
Äquator (r) Egyenlítő
Zar (r) cár
Ära (e) korszak
Araber (r) arab (ember)
arabisch arab

Arbeit (e)

1. munka; feladat; 2. mű; jm. alle Arbeit abnehmen:
leveszi róla a munka minden terhét; in der Arbeit
stecken: rengeteg a dolga; an die Arbeit gehen:
munkához lát; zur Arbeit gehen: munkába indul

arbeiten 1. dolgozik; 2. megmunkál; 3. működik

Arbeiter (r)
munkás; gelernter Arbeiter: szakmunkás; qualifizierter
Arbeiter: szakmunkás

Arbeiterbewegung (e) munkásmozgalom
Arbeiterklasse (e) munkásosztály
Arbeiterpartel (e) munkáspárt
Arbeitgeber (r) munkaadó
Arbeitheim (s) munkásszálló
Arbeitnehmer (r) munkavállaló
arbeitsam dolgos; tevékeny
Arbeitsbuch (s) munkakönyv
Arbeitsklima (s) munkahelyi légkör
Arbeitskraft (e) munkaerő
Arbeitskreis (r) munkakör; munkaterület
Arbeitslohn (r) munkabér
arbeitslos munkanélküli
Arbeitslose (r)(e) munkanélküli
Arbeitslust (e) munkakedv
arbeitspflichtig munkaköteles
Arbeitsplatz (r) munkahely
Arbeitsprozeß (r) munkafolyamat
arbeitsscheu munkakerülő
Arbeitsschicht (e) műszak
Arbeitsstelle (e) munkahely
Arbeitstag (r) munkanap
arbeitstüchtig munkabíró
arbeitsunfähig munkaképtelen
Arbeitszeit (e) munkaidő
Arbeitszimmer (s) dolgozószoba
Archäologie (e) régészet
Arche (e) bárka
Architekt (r) építész
Architektur (e) építészet
Archiv (s) levéltár; archivum
Archivar (r) levéltáros

arg

1. gonosz; 2. nagyon súlyos; arger Fehler: durva hiba;
das ist wirklich zu arg: ez már több a soknál; was zu arg
ist, ist zu arg: ami sok, az sok



Argebtinier (r) argentin (ember)
Argentinien Argentina
argentinisch argentin
Ärger (r) méreg; bosszúság; harag
ärgerlich 1. bosszantó; 2. bosszús; haragos; mérges
ärgern 1. bosszankodik; 2. bosszant
Arglist (e) álnokság
arglos 1. ártatlan; jámbor; 2. gyanútlan
Argument (s) érv
argumentieren érvel
Argwohn (r) gyanú
argwöhnen gyanakodik; gyanít
argwöhnisch gyanakvó
Arie (e) ária
Arithmetik (e) aritmetika
Arkade (e) árkád
arm szegény; arm an etw.: vmiben szegény

Arm (r)
1. ág (folyó); die Beine unter die Arme nehmen: nyakába
szedi a lábát; 2. kar

armanisch örmény
Armband (s) karkötő
Armbanduhr (e) karóra
Armbinde (e) karszalag
Arme (r)(e) szegény
Armee (e) hadsereg
Ärmel (r) ruhaujj
Ärmelkanal (r) La Manche-csatorna
Armenier (r) örmény (ember)
Armhöhle (e) hónalj
-armig -karú
Armleuchter (r) karos gyertyatartó
ärmlich szegényes
Armrelf (r) karperec
armselig szegényes
Ärmste (r)(e) szegényke
Armstuhl (r) karosszék
Armut (e) szegénység
Aroma (s) aroma
arragieren elrendez
Arrest (r) fogság; bezárás
Arsenal (s) arzenál

Art (e)

1. jelleg; természet; 2. mód; fajta; 3. viselkedés;
magatartás; es ist keine Art,daß...: micsoda dolog,
hogy...; Möbel aller Arten: mindenféle bútor

Arterie (e) artéria
artig illedelmes
Artikel (r) 1. árucikk; 2. cikk; fejezet; 3. névelő
Artillerie (e) tüzérség
Arznei (e) gyógyszer

Arzt (r)
orvos; doktor; der praktische Arzt: körzeti orvos; der
diensthabende Arzt: ügyeletes orvos

Ärztin (e) doktornő
ärztlich orvosi
As (s) ász
Asche (e) hamu
Aschenbecher (r) hamutartó
äschern elhamvaszt



aschgrau hamuszürke
äsen legel
Asiat (r) ázsiai (ember)
asiatisch ázsiai
Asien Åzsia
Aspekt (r) 1. előjel; 2. kilátás; 3. szemszög
Assistent (r) 1. adjunktus; 2. asszisztens; 3. munkatárs; 4. tanársegéd
Assistentin (e) asszisztensnő
assozieren társít; párosít; asszociál
Ast (r) ág; von Ast zu Ast: ágról ágra
Ästchen (s) ágacska
Ästhetik (e) esztétika
ästhetisch esztétikus
Astronaut (r) űrhajós; asztronauta
Astronautik (e) űrhajózás
Astronom (r) csillagász; asztronómus
Asyl (s) menedék; menhely
Atelier (s) műterem

Atem (r)

lélegzet; légzés; lehelet; mir verschlägt es den Atem: eláll
tőle a lélegzetem; außer Atem sein: kifulladt; in einem
Atem: egy szuszra

atemlos lélekszakadva
Atemweg (r) légutak
Atemzug (r) lélegzetvétel
athenisch athéni
Athlet (r) atléta
Athletik (e) atlétika
Atlantik (r) Atlanti-óceán
atlantisch atlanti; der Atlantische Ozean: az Atlanti-óceán
atmen 1. áraszt; terjeszt; 2. lélegzik; lehel; liheg
Atmosphäre (e) légkör; atmoszféra
Atmung (e) légzés
Atom (s) atom
atomisieren atomizál
Atrozität (e) kegyetlenség
Attacke (e) roham
Attentat (s) merénylet
Attentäter (r) merénylő
Attest (s) tanúsítvány
ätzen marat
au jaj
Au (e) liget; rét
Zauber (r) varázs; varázslat
Zauberer (r) varázsló
Zauberkünstler (r) bűvész
Zauberspruch (r) varázsige
Zauberstück (s) bűvészmutatvány

auch
is; még ... is; auch gut !: így is jó !; auch wenn ...: még
akkor is

Audienz (e) kihallgatás; audencia

außen
kívül; kinn; kint; außer und innen: kívül-belül; nach außer:
kifelé

Außenbezirk (r) külső kerület
Außenbordmotor (r) csónakmotor (külső)
Außenhandel (r) külkereskedelem
Außenhandelsunternehmen (s)külkereskedelmi vállalat
Außenminister (r) külügyminiszter



Außenseite (e) külső oldal
außenstehend kívülálló
Außenstelle (e) kirendeltség
Außenstürmer (r) szélső csatár

außer

kivéve; außer Atem: lélekszakadva; alle außer dir: rajtad
kívül mindenki; außer sich: magánkívül; außer daß ...:
csak úgy, ha ...; außer wenn ...: csak akkor, ha ...

außer +D kívül
außerdem azonkívül; ezenkívül
äußere külső; kül-

Äußere (s)
külső megjelenés; külalak; das Äußere wahren: a
látszatot óvja; Minister des Äußere: külügyminiszter

außergewöhnlich rendkívüli; szokatlan
Auerhahn (r) fajdkakas
außerhalb kinn; kint; kívül
außerhalb +G kívül
Außerkraftsetzung (e) hatálytalanítás
äußerlich külső; látszólagos
äußern 1. kifejez; kinyilvánít; 2. kijelent
äußern s. megnyilvánul
außerordentlich rendkívüli

äußerst

1. legnagyobb; 2. legszélső; 3. legtávolabbi; 4. legvégső;
5. rendkívül; nagyon; außerstand setzen: képtelenné
tesz; außerstand setzen: használhatatlanná tesz; er ist
außerstande etw. zu tun: képtelen vmire

Äußerung (e) kijelentés; kifejezés; nyilatkozat
auf +A -ra, -re

auf +D

-on, -en,- ön; auf jeden Fall: mindenesetre; aufs Jahr:
mához egy évre; auf Wiedersehen !: viszont látásra !; auf
diese Art: ily módon; auf der Stelle: azonnal; auf der
Universität: az egyetemen; auf deutsch: németül; auf und
ab: fel és alá; ide-o

aufarbeiten feldolgoz
aufatmen fellélegzik
Aufbau (r) felépítés; építmény
aufbäumen (s.) 1. ágaskodik; 2. fellázad vmi ellen; 3. vonakodik vmitől
aufbehalten fenntart; fennhagy
aufbewahren eltesz; megőriz
aufbieten 1. felhasznál; bevet; 2. felszólít; felhív; 3. kihirdet
aufbinden 1. felköt; 2. megold; felold; 3. ráakaszt (átv.); rásóz
aufblitzen felvillan; felragyog
aufblühen felvirágzik
aufbrauchen felhasznál; elfogyaszt
aufbrechen 1. elindul; útra kel; 2. feltör /felfakad
aufbringen 1. divatba hoz; 2. előteremt; 3. felingerel; 4. felnyit
Aufbruch (r) 1. elindulás; 2. feltörés /felfakadás; 3. ugar
aufbügeln átvasal
aufdecken 1. felfed; feltár; 2. felterít; megterít
aufdrängen ráerőszakol
aufdrehen felcsavar; einen Hahn aufdrehen: csapot kinyit
aufdriglich erőszakos; tolakodó
aufdrücken 1. felnyit; 2. rányom; kinyom
aufeinander 1. egymáson; 2. egymásra
Aufeinanderfolge (e) egymásután; sorrend

Aufenthalt (r)
időzés; tartózkodás; der Zug hat hier keinen Aufenthalt: a
vonat itt nem áll meg

Aufenthaltsbewilligung (e)tartózkodási engedély



auferlegen kiszab; kiró
auferstehen feltámad
auferwecken feltámaszt
auferziehen felnevel
aufessen megesz; elfogyaszt
auffahren 1. felmegy; felvonul; 2. kinyílik; felpattan

Auffahrt (e)
1. felhajtás; 2. felhajtó szakasz (autópálya); 3. felvonulás
(kocsi); 4. kocsifeljáró

auffallen 1. feltűnik; 2. ráesik
Auffallen (s) feltűnés
auffällig feltűnő
auffangen felfog; felkap
auffassen 1. felszed; felfog (átv. is); felkap; 2. megért
Auffassung (e) felfogás; felfogóképesség
auffinden feltalál
auffliegen 1. felrobban; 2. felszáll; 3. kivágódik
Aufflug (r) felrepülés
auffordern felszólít; felkér
auffressen felfal
auffrischen felfrissít; felújít

aufführen
1. előad; eljátszik; 2. felhoz; 3. felsorol; 4. felvezet; 5.
létesít; emel

aufführen s. viselkedik
Aufführung (e) előadás
Aufgabe (e) feladás; feladat
Aufgang (r) feljárat; Aufgang der Sonne: napkelte

aufgeben
felad vmit; lemond vmiről; felhagy vmivel; seinen Geist
aufgeben: kiadja a lelkét

Aufgebot (s) 1. bevetés; 2. felhívás
aufgebracht ingerült

aufgehen

1. feljön; 2. felkel; megkel; 3. felnyílik; 4. felolvad;
felenged; 3 geht in 9 ohne Rest auf: 9 3-mal maradék
nélkül osztható; jetzt ging mir ein Licht auf: most már

aufgeklärt felvilágosult
aufgelegt jókedvű
aufgeräumt víg; jókedvű
aufgeweckt eleven eszű
aufgießen felönt; felereszt
aufgliedern 1. felbont; 2. tagol
Aufguß (r) felöntés; főzet
aufgütern felcsatol
aufhaben fején visel; ich habe viel auf: sok feladatot kaptam
aufhalten 1. feltartóztat; 2. nyitva tart

aufhalten s.
tartózkodik; időzik; sich mit etw. aufhalten: időt veszteget
vmire; sich über etw. aufhalten: megbotránkozik vmin

aufhängen felakaszt
aufhäumen felhalmoz
aufheben 1. érvénytelenít; 2. felemel; 3. megőriz
aufheitern felvidít
aufhelfen felsegít
aufhellen s. kivilágosodik
aufhetzen felbujt; felizgat
aufhören megszűnik; abbahagy
aufjagen 1. felhajt; 2. felver
aufjubeln ujjongásban tör ki
aufkaufen felvásárol
aufklären 1. felderít; 2. felvilágosít; 3. megvilágít



Aufklärung (e) 1. felderítés; 2. felvilágosítás; 3. megvilágítás
aufkleben felragaszt
aufknöpfen felgombol
aufkochen felforral

aufkommen
1. előretör (sp); 2. felemelkedik; 3. felgyógyul; 4. felnő; 5.
keletkezik; elterjed

aufkündigen felmond
Aufl. (Auflage) k. (kiadás) /röv./
aufladen felrak; megrak
Auflage (e) 1. feltét (étel); 2. kiadás
Auflagenhöhe (e) példányszám
auflassen 1. felereszt; 2. fennhagy; nyitva hagy; abbahagy
auflauern megles
Auflauf (r) 1. csődület; 2. felfújt (étel)
auflaufen 1. felgyülemlik; 2. felszalad; 3. zátonyra fut

auflegen

1. feltesz; 2. kiad (könyvet); die Ellbogen auflegen:
rákönyököl az asztalra; das Tischtuch auflegen: megterít;
3. kirak; 4. kiró

auflehnen megtámaszt
auflehnen s. fellázad
auflesen felszed
auflockern meglazít
auflodern fellángol

auflösen
1. felold; megold; 2. megfejt; megold; der nebel löst sich
auf: felszáll a köd

aufmachen 1. elkészít; 2. kinyit
aufmachen s. felkerekedik
aufmarschieren felvonul
aufmerken 1. feljegyez; 2. odafigyel; felfigyel

aufmerksam
figyelmes; jn. aufmerksam machen auf etw.: figyelmeztet
vkit vmire

Aufmerksamkeit (e) 1. figyelem; 2. figyelmesség
Aufnahme (e) 1. felvétel; 2. fogadtatás; 3. megkezdés
Aufnahmeprüfung (e) felvételi vizsga

aufnehmen
1. befogad; 2. felfog vmit vmilyen értelemben; 3. felvesz;
4. folytat

aufnorchen felfigyel
aufnötigen rákényszerít
aufopfern feláldoz
aufopfernd áldozatos; önfeláldozó
aufpassen vigyáz; figyel
aufputzen felcicomáz
aufräumen 1. felszámol; 2. kitakarít; rendet rak
aufrechnen felszámít
aufrecht egyenes
aufrechthalten fenntart
aufregen felizgat
aufregen s. felizgul
aufregend izgalmas; izgató
Aufregung (e) izgalom
aufreiben 1. feldörzsöl; 2. felmorzsol
aufrichten 1. felállít; 2. felemel; 3. megvigasztal; bátorít
aufrichten s. kiegyenesedik; felegyenesedik
aufrichtig őszinte
Aufruf (r) 1. felhívás; felszólítás; 2. felkiáltás
aufrufen felhív; felszólít
Aufruhr (r) zendülés; lázadás



aufrühren felkavar
Aufrührer (r) lázító
aufrütteln felráz; tettre serkent
aufsagen felmond
Aufsatz (r) 1. cikk; tanulmány; fogalmazás; 2. toldat
aufsaugen felszív
aufschauen feltekint
aufscheuchen felriaszt
aufschichten rétegekbe rak
aufschieben 1. elhalaszt; 2. feltol
aufschießen felszökik; felnő

Aufschlag (r)
1. becsapódás (lövedék); 2. felár; pótdíj; 3. feltörés;
felcsapódás; 4. hajtóka; felhajtás

aufschlagen
1. felnyit; feltör; felüt; felhajt; 2. felver (sátrat); ein Lager
aufschlagen: tábort ver; 3. odaütődik; nekiütődik

aufschließen felnyit; kinyit
Aufschluß (r) felvilágosítás

aufschnallen
felcsatol; rácsatol; sich den Gürtel aufschnallen: kinyitja
az övét

aufschneiden felvág
Aufschnitt (r) 1. felvágás; 2. felvágott (étel)
Aufschrei (r) felkiáltás
aufschreiben felír
aufschrenken 1. felriad; 2. felriaszt
Aufschricht (e) felügyelet
Aufschrift (e) 1. címzés; 2. felírás; felirat
Aufschub (r) halasztás
aufschwatzen +D +A rásóz vkire vmit
Aufschwung (r) fellendülés
aufsehen felnéz
Aufsehen (s) feltűnés
Aufseher (r) felügyelő; Aufsehen erregen: feltűnést kelt

aufsetzen

1. feltesz; felrak; 2. felültet; 3. megfogalmaz;
megszerkeszt; ein dummes Gesicht aufsetzen: buta
arcot vág; das setzt allem die Krone auf: ez mindennek a

aufsitzen felül
aufsperren kinyit
aufspielen muzsikál
aufspreizen felpeckel
aufsprengen 1. felfeszít; 2. felrobbant
aufspringen 1. felugrik; 2. kireped
aufspüren felkutat
Aufstand (r) felkelés
aufständisch felkelő
aufstapeln felhalmoz
aufstehen 1. feláll; 2. felkel; 3. nyitva áll; nyitva van
aufsteigen 1. felszáll; felemelkedik; 2. feltép
aufstellen 1. felállít; elhelyez; 2. feltesz; 3. összeállít; létesít
aufstellen s. odaáll
Aufstieg (r) felszállás; felemelkedés
aufstöbern felkutat
aufstoßen 1. belök; betaszít; 2. felböfög; 3. felbukkan; feltűnik
aufstören felzavar; felver
aufsträuben felborzol
aufstreifen felgyűr
aufstützen megtámaszt; feltámaszt



aufsuchen
megkeres; felkeres; meglátogat; den Auftakt zu etw.
geben: bevezet vmit; megadja a jelt vmihez

auftauchen felmerül; felbukkan
auftauen felolvaszt
aufteilen feloszt
Aufteilung (e) beosztás
Auftrag (r) 1. megbízás; 2. megrendelés
auftragen 1. felhord; felrak; 2. feltálal; 3. megbíz
Auftraggeber (r) megbízó; megrendelő
auftreiben 1. felhajt; megszerez; 2. felver
auftrennen felfejt
auftreten fellép; támad; keletkezik; megjelenik
Auftritt (r) 1. fellépés; jelenet; 2. lépcsőfok
auftun 1. feltesz; 2. kinyit; felnyit
auftun s. kitárul; feltárul; megnyílik; kinyílik
aufwachen felébred
aufwachsen felnő
Aufwand (e) 1. költekezés; pazarlás; 2. ráfordítás
aufwärmen felmelegít
Aufwärmung (e) felmelegedés
aufwarten felszolgál
aufwärts felfelé
Aufwartung (e) 1. felszolgálás; 2. tisztelgő látogatás
aufwecken felébreszt; felkelt
aufweichen 1. átázik; 2. felázik; 3. feláztat
aufweisen felmutat; feltüntet
aufwenden rákölt
aufwerfen feldob; felvet; die Lippe aufwerfen: elbiggyeszti az ajkát
aufwiegeln felbujt; bujtogat
aufwinden felteker
aufwirbeln felkavar
aufwischen felmos
aufwühlen 1. felbujt; bujtogat; 2. felkavar
aufzählen felsorol
aufzehren elfogyaszt; felemészt
aufzeichnen 1. feljegyez; 2. felrajzol
Aufzeichnung (e) felvétel
aufziehen 1. felhúz; kihúz; 2. felnevel; 3. felvonul; 4. közeleg; 5.
Aufzug (r) 1. felvonás; 2. felvonó; 3. menet
aufzwingen +D +A rákényszerít vkire vmit
Augapfel (r) szemgolyó

Auge (s)

szem; die Augen vor Wut rollen: dühében forgatja a
szemét; er hat nur ein Auge: félszemű; große Augen
machen: nagyot néz; Auge in Auge: szemtől szembe;
sich etw. vor Augen halten: szem előtt tart vmit; etw. im
Auge behalten: szem előtt tart vmit; etw. ins Auge
fassen: szemügyre vesz vmit; er ist dem Vater wie aus
den Augen geschnitten: szakasztott az apja

äugeln szemez
Augenarzt (r) szemorvos; szemész
Augenblick (r) pillanat
Augenbraue (e) szemöldök
augenfällig szembe ötlő
Augenglass (s) szemüveg
Augenlicht (s) vkinek a szeme világa
Augenlid (s) szemhéj
Augenmerk (s) figyelem



Augenschein (r)
1. látszat; 2. megszemlélés; in Augenschein nehmen:
szemügyre vesz; in Augenschein nehmen: szemrevételez

augenscheintlich szemmel látható; szemlátomást
Augenzeuge (r) szemtanú
August Ågost
August (r) augusztus
Zaum (r) kantár; im Zaum halten: féken tart
Zaun (r) kerítés; sövény
Zaunkönig (r) ökörszem (madár)

aus

ki; er kommt aus Ungarn: Magyarországról jön; aus und
ein: ki-be; er war aus: házon kívül volt; die Schule ist aus:
vége az iskolának

aus +D -ból, -ből
ausarbeiten kidolgoz
ausarten elfajul
ausatmen kilélegzik; kilehel
ausbacken kisüt; kiránt
Ausbau (r) kiépítés
ausbessern kijavít
Ausbeute (e) 1. haszon; nyereség; hozam; 2. kihozatal
ausbeuten kizsákmányol; kiaknáz
ausbiegen 1. kihajlik; kitér; 2. kihajlít
ausbieten áruba bocsát
ausbilden kiképez
Ausbildung (e) kiképzés
ausbitten kikér
ausbleiben kimarad; elmarad
Ausblick (r) kilátás
ausborgen 1. kölcsönkér; 2. kölcsönöz
ausbrechen 1. élre tör (sp); 2. kifakad; 3. kitör; kitörik
ausbreiten 1. kibont; kitár; 2. kitárul; 3. kitereget; elterjeszt
Ausbruch (r) 1. aszú (bor); 2. kitörés
ausbrüten 1. kiagyal; 2. kikölt
Ausdauer (e) kitartás
ausdehnen 1. kinyújt; 2. kiterjeszt
ausdehnen s. 1. kinyúlik; megnyúlik; kitágul; 2. kiterjed
Ausdehnung (e) kiterjedés
ausdenken kigondol
Ausdruck (r) kifejezés; zum Ausdruck bringen: kifejez
ausdrücken 1. kifejez; 2. kinyom
ausdrücklich kifejezett; nyomatékos
ausdruckslos kifejezéstelen
ausdrucksvoll kifejező
auseinander szét; széjjel
auseinanderbringen szétválaszt
auseinanderfahren szétmegy; szétrebben (hirtelen)

auseinandergehen
szétmegy; elválik; die Meinungen gehen auseinander: a
vélemények megoszlanak

auseinanderkommen 1. elválik; szétkerül; 2. összekülönbözik
auseinanderlegen 1. elkülönít; szétszed; 2. fejteget
auseinanderliegen egymástól távol van; egymástól távol fekszik
auseinandernehmen szétvesz; szétszed
auseinandersetzen 1. megmagyaráz; kifejt; 2. szétültet

Auseinandersetzung (e)
1. megmagyarázás; kifejtés; 2. szétültetés; 3. vita;
nézeteltérés

auseinanderspreizen 1. szétfeszít; kifeszít; 2. szétterpeszt
auseinanderziehen 1. különköltözik; 2. széthúz



auseinanderziehen s. 1. kinyúlik; megnyúlik; 2. széthúzódik
auserlesen válogatott
ausersehen kiválaszt; kiszemel

Äuserste (s)
1. legnagyobb; 2. legvégső; bis zum Äußersten:
körömszakadtáig

auserwählen kiválaszt
ausfahren 1. elindul; 2. kicsúszik; 3. kikocsikázik

Ausfahrt (e)
1. indulás; 2. kijárat; 3. kikocsikázás; 4. kivezető szakasz
(autópálya)

ausfallen
1. elmarad; 2. kihull; kiesik; 3. kirohan; 4. támad; 5.
végződik vhogyan; sikerül vhogyan

ausfällig sértő; támadó
ausfertigen 1. elkészít; 2. kiállít; ausfindig machen: kinyomoz
ausfliegen 1. kirándul; 2. kirepül
Ausfluß (r) 1. kifolyás; 2. következmény
Ausflucht (r) kibúvó; kifogás
Ausflug (r) kirepülés; kirándulás
Ausflüger (r) kiránduló

ausfressen
1. felfal; 2. kimar; er hat etwas ausgefressen: rossz fát
tett a tűzre

Ausfuhr (e) kivitel
Ausfuhrbewilligung (e) kiviteli engedély
ausführen 1. kidolgoz; 2. kifejt; fejteget; 3. kivezet; 4. végrehajt;
ausführlich részletes

Ausführung (e)
1. kidolgozás; 2. kifejtés; fejtegetés; 3. kivezetés; 4.
végrehajtás; kivitelezés

ausfüllen 1. kitölt; betölt; elfoglal; 2. kivisz; exportál
ausfüttern 1. hízlal; 2. kibélel
Ausgabe (e) kiadás; költség
Ausgang (r) 1. kijárat; 2. kimenő
Ausgangspunkt (r) kiindulópont
Ausgarbungen (Pl.) ásatások
ausgeben kiad; kibocsát
ausgeglichen kiegyensúlyozott

ausgehen

1. elfogy; 2. kialszik; kihamvad; 3. kiindul; 4. kimegy;
elmegy; 5. származik; frei ausgehen: megússza
szárazon; megmenekül; leer ausgehen: üres kézzel
távozik; 6. törekszik; 7. végződik

ausgelassen csintalan; pajkos
ausgenommen kivéve
ausgerechnet éppen; pont
ausgeschlossen lehetetlen; kizárt
ausgezeichnet kitűnő; elsőrangú
ausgiebig kiadós; bőséges
ausgießen kiönt
Ausgleich (r) 1. kiegyegyezés; 2. kiegyenlítés
ausgleichen kiegyenlít
ausgleiten kisiklik; kicsúszik; elcsúszik
ausgraben kiás
Ausguß (r) 1. kiöntés; 2. lefolyó

aushalten
1. kibír; elvisel; es ist nicht zum Aushalten: ezt nem lehet
kibírni; ez kibírhatatlan; 2. kitart; eltart

aushändigen kézbesít
Aushang (r) 1. cégtábla; 2. hirdetmény
aushängen kiakaszt
ausharren kitart
aushauen kivés; kifarag



ausheben kiemel; kiás; kitermel
aushecken kieszel; kisüt
ausheilen kigyógyít
aushelfen kisegít
aushöhlen kiváj
aushorchen kihallgat; kifülel
aushungern kiéheztet
auskennen kiismer
auskleiden 1. burkol; kibélel; 2. levetkőztet
auskleiden s. levetkőzik
ausklopfen kiver; kiporol
Auskocherei (e) 1. kifőzde; 2. kifőzés
auskommen 1. beéri vmivel; 2. kijár; 3. kijön; 4. kijön vmiből
auskommen +für +A megfizet; megtérít vmit; kárpótol vmiért

auskommen +mit +D
megfér vkivel; kijön vkivel; er kommt mit seinem Gehalt
gut aus: jól kijön; megél a fizetéséből

auskömmlich 1. békés; 2. elegendő; elég
auskundschaften kikémlel
Auskunft (e) felvilágosítás
Auskunftsbüro (s) tudakozóiroda
ausl. (ausländisch) külf. (külföldi) /röv./
auslachen kinevet
ausladen kirak; kirakodik
Auslage (e) 1. kiadás; 2. kirakat
Ausland (s) külföld
Ausländer (r) külföldi
Auslandsreise (e) külföldi utazás
auslassen 1. kiereszt; kibocsát; 2. kihagy; akadozik

auslaufen
1. kifut; elindul; kiindul; 2. végződik; das läuft darauf aus
...: ennek az a célja ...

Ausläufer (r) 1. kifutós; 2. nyúlvány
auslaugen kilúgoz
auslauten végződik (nyelvt)
ausleeren kiürít
auslegen 1. értelmez; magyaráz; 2. kiad; költ; 3. kitesz; kihelyez
ausleihen 1. kölcsönad; 2. kölcsönvesz
Auslese (e) 1. kiválogatás; kiválasztás; 2. szemelvények
auslesen 1. elolvas; végigolvas; 2. kiválaszt; kiválogat
ausliefern kiad; kiszolgáltat
auslöschen 1. kiolt; elolt; 2. kitöröl
auslösen 1. kiold; 2. kivált; kelt; okoz
auslüften 1. kiszellőztet; 2. szellőzik

Ausmaß (s)
méret; kiterjedés; mennyiség; erschreckende Ausmaße
annehmen: ijesztő méreteket ölt

ausmachen

1. befejez; 2. elolt; kiolt; 3. elvégez; 4. jelent; 5.
kikapcsol; 6. kitesz (összeg); 7. megegyez; 8. számít;
das macht nichts aus: nem tesz semmit

ausmalen kifest; kiszínez
ausmessen kimér; megmér; felmér
ausmisten szeméttől megtisztít; kitrágyáz
ausmustern kiválogat; kiselejtez
Ausnahme (e) kivétel; mit jm. eine Ausnahme machen: kivételez vkivel
ausnahmlos kivétel nélkül
ausnahmweise kivételesen

ausnehmen
1. kiszerel; 2. kivesz; kiszed; 3. kivételez; 4. meglát;
meghall; felismer

ausnehmen s. látszik vminek



ausnutzen kihasznál
auspacken kicsomagol
auspannen kipiheni magát
ausplündern kifoszt
Auspuff (r) kipufogás; kipufogó
Auspuffrohr (s) kipufogócső
ausputzen 1. felcicomáz; 2. kitisztít; 3. lehord; leszid
ausquartieren kilakoltat
ausrauben kirabol
ausräumen 1. kitakarít; kitisztít; 2. kiürít
ausrechnen kiszámít
Ausrede (e) kifogás; mentség
ausreden végigmond
ausreden +A +von +D lebeszél vkit vmiről
ausreden s. kifogással él; mentegetőzik
ausreichen elegendő
ausreißen 1. elfut; megfutamodik; kereket old; 2. kihúz; 3. kitép
Ausreise (e) kiutazás
ausrenken kificamít
ausrichten 1. kiigazít; 2. teljesít; elintéz; átad (üzenetet)
Ausrollstecke (e) kifutópálya
ausrotten kiirt; kipusztít
Ausruf (r) felkiáltás; kikiáltás; kihirdetés
Ausrufungszeichen (s) felkiáltójel
ausruhen pihentet
ausruhen s. kipiheni magát
ausrüsten felszerel
aussäen elvet (magot)
Aussage (e) állítás; kijelentés; vallomás
ausschalten kikapcsol
Ausschank (r) italmérés
ausschauen kinéz
Ausscheidung (e) 1. elválasztás; kiválasztás; 2. kiválás; váladék
Ausscheidungskampf (r) selejtező mérkőzés
ausscheiten összeszid
ausschenken kimér (italt)
ausschimpfen megszid
ausschl. (ausschließlich)kizárólag /röv./
ausschlafen kialszik vmit; den Rausch ausschlafen: kialussza

Ausschlag (r)
1. bőrkiütés; das gibt den Ausschlag: ez a döntő; 2.
döntő tényező; 3. kilengés

ausschlagen
1. bevon; 2. kibillen; kilendül; 3. kicsapódik; 4. kirúg; kiüt;
kiver; 5. rügyezik; 6. széthajtogat; kihajt; 7. végződik

ausschlaggebend döntő; mérvadó
ausschließen 1. kinyit; felnyit; 2. kizár
ausschließlich kizárólag
Ausschluß (r) kizárás
ausschmücken feldíszít
ausschneiden kivág; kiszab
Ausschnitt (r) 1. kivágás; 2. metszet; szelet; rész
ausschöpfen kimerít
ausschreiben kiír; kihirdet
ausschreiten 1. kihágást követ el; 2. kilép
Ausschreitung (e) 1. kicsapongás; 2. kihágás; 3. rendzavarás
Ausschuß (r) 1. bizottság; 2. selejt

ausschweifen
1. elkalandozik; kicsapong; 2. eltér; 3. kanyarít; 4.
öblöget (ruhát)



aussehen
1. keres; kémlel; 2. látszik; tetszik; tűnik; gut aussehen:
jó színben van; das sieht nach ihm aus: ez rá vall

Aussehen (s)
kinézet (külső); külszín; látszat; dem Aussehen nach:
látszatra

aussetzen
1. félbeszakad; megszakad; 2. kifogásol; 3. kihagy; 4.
kiszab; 5. kitesz; kirak; 6. kitűz; 7. kiültet (növényt)

Aussicht (e) kilátás; in Aussicht nehmen: tervbe vesz
aussichtlos kilátástalan; reménytelen
aussickern kiszivárog
aussöhnen kibékít
aussondern elkülönít; kiválaszt
ausspannen 1. kifeszít; megfeszít; 2. kifog (lovat); 3. kikapcsolódik;
Aussprache (e) 1. kiejtés; 2. megbeszélés; megvitatás
aussprechen kiejt; kimond; kifejez
aussprechen s. kibeszéli magát
Ausspruch (r) kijelentés
Ausstände (Pl.) kinnlevőség
ausständig hátralékos
ausstatten 1. felruház; ellát; 2. felszerel; berendez; 3. kiállít
Ausstattung (e) 1. felszerelés; 2. kelengye; 3. kiállítás
ausstechen 1. kiszúr; 2. kiüt a nyeregből; kiszorít
ausstecken 1. kitűz; 2. ültet

ausstehen
1. elvisel; eltűr; kibír; 2. esedékes; er ist nicht
auszustehen: kiállhatatlan; ausstehende Summe:

aussteigen kiszáll; leszáll
ausstellen 1. kiállít; 2. kifogásol
Ausstellung (e) 1. kiállítás; 2. kifogás
Ausstieg (r) kiszállás

ausstoßen
1. kibocsát; einen Schrei ausstoßen: felkiált; 2. kinyom;
3. kitaszít

ausstrahlen sugároz (adást)
ausstrecken kinyújt
ausstreichen 1. elsimít; elken; 2. kihúz; 3. kitöröl
Austausch (r) csere
Austrag (r) elintézés

austragen
1. eldönt; 2. elhíresztel; 3. elintéz; lebonyolít; 4. házhoz
szállít; 5. kihord; elhord; elnyű; 6. megszól

Australien Ausztrália
Australier (r) ausztrál (ember)
austreiben kikerget; kihajt
austreten 1. eltapos; kitapos; 2. kilép
Austritt (r) kilépés
austrocknen 1. kiszárad; 2. kiszárít

ausüben
1. gyakorol; folytat; 2. kifejt; Rache ausüben: bosszút áll;
3. végrehajt

Ausverkauf (r) kiárusítás
ausverkaufen kiárusít; ausverkauftes Haus: telt ház
Auswahl (e) 1. kiválasztás; 2. választék
auswählen kiválaszt
Auswahlmannschaft (e) válogatott csapat (sp)
auswärtig külső; kül-
auswärts 1. kifelé; 2. kinn; kint
auswechseln kicserél
Ausweg (r) kiút
ausweichen +D kikerül vkit; elkerül vkit; kitér vki elől
Ausweis (r) igazolás; igazolvány
ausweisen 1. kiutasít; 2. mutat



ausweisen s. igazolja magát
ausweiten 1. kibővít; 2. kitágul
auswendig 1. könyv nélkül; betéve; kívülről; fejből; 2. külső
auswerten kiértékel
auswetzen kiköszörül; kifen
auswickeln kibont; kigöngyölít
Auswirkung (e) 1. kieszközlés; 2. kihatás
auswischen kitöröl
auswringen kifacsar
Auswuchs (r) 1. kinövés; 2. visszás helyzet; fonákság
Auswurf (r) 1. söpredék; 2. váladék; köpet
auszacken kicsipkéz
auszahlen kifizet
auszahlen s. kifizetődik; megéri
auszeichnen kitüntet
ausziehen 1. kihúz; 2. kiköltözködik; kivonul; 3. levet
ausziehen s. levetkőzik
Auszug (r) 1. kiköltözés; kivonulás; 2. kivonat
Auto (s) autó
Autobahn (e) autópálya
Autobiographie (e) önéletrajz
Autobus (r) autóbusz
Autofahrer (r) autóvezető
Autofahrt (e) 1. autóút; 2. autózás
Automat (r) automata
Automechaniker (r) autószerelő
Automobil (s) automobil
Autor (r) szerző
Autorennen (s) autóverseny
autorisieren feljogosít
avancieren előlép
Axt (e) fejsze; balta
azurn azúrkék
b. (bei/beim) -nál, -nél /röv./
Baß (r) basszus
Baby (s) bébi; baba
Bach (r) patak
Backbord (r)(s) baloldal (hajó)
Backe (e) arc; pofa
backen 1. megsüt; 2. ragad; tapad; 3. sül
Bäcker (r) pék
Bäckerei (e) 1. pékség; sütöde; pékárubolt; 2. péksütemény
Bäckerladen (r) pékbolt
Backfisch (r) bakfis
Backhendel (s) 1. csirke (rántani való); 2. rántott csirke
Backhuhn (s) rántott csirke
Backofen (r) sütő; kemence
Backstein (r) tégla (égetett)
Backwerk (s) sütemény
Bad (s) fürdő
Badeanstallt (e) közfürdő; uszoda
Badegast (r) fürdővendég
Badelaken (r)(s) fürdőlepedő
baden 1. fürdik; 2. füröszt
Badewanne (e) fürdőkád
Badezimmer (s) fürdőszoba
Baßgeige (e) nagybőgő



Bagger (r) kotrógép

Bahn (e)
pálya; út; vasút; Ungarische Staatseisenbahnen: MÅV
(Magyar Ållamvasutak)

Bahnarbeiter (r) pályamunkás
Bahnbeamte (r) vasúti alkalmazott
Bahnbrecher (r) úttörő
bahnen utat tör (egyenget)
Bahnhof (r) pályaudvar
Bahnkarte (e) vasúti jegy
Bahnsteig (r) peron
Bahre (e) ravatal
Bai (e) öböl

bald

1. majd; nemsokára; 2. majdnem; bald ..., bald ...: hol ...,
hol ...; bald dies, bald das: egyszer ez, máskor az; auf
bald !: viszont látásra !

Bälde (e) hamarosan; nemsokára
baldig mielőbbi; gyors
Balg (r) irha; bőr
balgen megnyúz
balgen s. dulakodik
Balken (r) gerenda
Balkon (r) erkély
Ball (r) 1. bál; 2. labda

ballen
1. labdázik; die Faust ballen: ökölbe szorítja a kezét; 2.
összenyom

Ballen (r) köteg; csomag
Baller (r) labdázó
Ballettänzer (r) balett-táncos
Ballspiel (s) labdajáték
balzen dörög
bammeln 1. figyeg; 2. hintázik; 3. lóbál
Banane (e) banán
Band (e) tánczenekar
Band (r) 1. kötés; 2. kötet

Band (s)
1. bilincs; béklyó; kötelék; am laufenden Band:
futószalagon; 2. szalag

bändigen megszelídít; megfékez
Bandit (r) bandita
Bandreif (r) abroncs
bang aggódó; félő; ihm ist bang: fél; aggódik
Bangwesen (s) bankügy
Bank (e) 1. bank; 2. pad; 3. zátony
Bankguthaben (s) bankkövetelés
Bankier (r) bankár
Banknote (e) bankjegy
bankrott tönkrement; csődbe jutott
Bankrott (r) csőd
Bankschein (r) bankutalvány; bankjegy
Bann (r) 1. kiközösítés; 2. varázs; átok
Banner (s) zászló; lobogó
Bannkreis (r) bűvkör

bar
1. csupasz; fedetlen; mentes; nélküli; 2. merő; tiszta;
bares Geld: készpénz; in bar zahlen: készpénzzel fizet

Bar (e) bár; mulató
Bär (r) medve; jm. einen Bären aufbinden: vkit orránál fogva
Baracke (e) barakk
Barauslage (e) készkiadás



Barbara Borbála
barbarisch barbár
bärbeißig mogorva; morcos
Barbier (r) borbély
Barertrag (r) tiszta haszon
barfuß mezítláb
Bargeld (s) készpénz
barhäuptig fedetlen fejű
Barke (e) bárka
barmherzig irgalmas
barock barokk
Barock (r)(s) barokk
Baron (r) báró
Barren (r) korlát
Barriere (e) sorompó
barsch nyers; csípős
Barschaft (e) készpénz (készlet)
Bart (r) szakáll
bärtig szakállas
Base (e) unokanővér; nagynéni
basenschaft vénasszonyos
basieren 1. alapít; alapoz; 2. nyugszik; alapul
Basis (e) 1. alap; 2. bázis
Bassin (s) medence
Bast (r) háncs
Bastard (r) 1. fattyú; 2. korcs
Bastei (e) bástya
basteln barkácsol

Batterie (e)
1. telep; elem; akkumulátor; 2. üteg (kat); die Batterie ist
leer: az akkumulátor lemerült

Bau (r)
1. alkat; 2. építkezés; 3. épület; 4. művelés; 5. művelet
(bánya); 6. odu; üreg; barlang; 7. szerkezet; 8. termelés

Bauart (e) építésmód; stílus
Bauch (r) has
Bauchfell (s) hashártya
bauchig hasas
bäuchlings hason
Bauchweh (s) hasfájás
Baudenkmal (s) műemlék
bauen 1. épít; alkot; szerkeszt; 2. megművel; termel
Bauer (r) 1. építő; 2. paraszt
Bauer (r)(s) kalitka
Bäuerin (e) parasztasszony
Bauernfängerei (e) balfogás
Bauerntum (s) parasztság
baufällig rozzant; düledező
baufest erős; tartós; teherbíró
Baugrund (r) telek
Bauhalle (e) szerelőcsarnok
Bauholz (s) épületfa
Bauindustrie (e) építőipar
Bauklotz (r) építőkocka
Baum (r) fa (élő)
Baumaterial (s) építőanyag
Baumchen (s) fácska
baumeln 1. himbálózik; lóg; 2. lóbál
bäumen felágaskodik



Baumrinde (e) fakéreg
Baumstamm (r) fatörzs
baumstark izmos; vállas
Baumstumpf (r) fatönk
Baumwolle (e) 1. gyapot; 2. pamut

Bausch (r)
1. dudorodás; 2. göngyöleg; csomó; in Bausch und
Bogen: mindenestül

bauschen 1. dagaszt; 2. ráncol
bauschen s. felduzzad
Bauweise (e) építésmód
Bauxit (r) bauxit
bayerisch bajor
Bayern Bajorország
bayrisch bajor
Bazille (e) bacillus
Bd. (Band) kt. (kötet) /röv./
beabsichtigen szándékozik
beachten figyelembe vesz
beachtlich figyelemre méltó; jelentékeny; jelentős
Beachtung (e) figyelembevétel
Beamte (r)(e) hivatalnok; tisztviselő
Beamtin (e) hivatalnoknő
beängstigen megfélemlít
beanlagt tehetséges
beanspruchen igényel; igénybe vesz
beanstanden kifogásol
beantragen indítványoz
beantworten megválaszol

bearbeiten
1. megdolgoz; 2. megmunkál; kidolgoz; feldolgoz;
átdolgoz; 3. megszerkeszt

beaufsichtigen felügyel
beauftragen megbízik
bebauen 1. beépít; 2. megművel
beben remeg
Becher (r) serleg; pohár

Becken (s)
1. medence (testrész is); bedacht handeln: megfontoltan
cselekszik; 2. tál

Bedacht (r) megfontolás; körültekintés
bedächtig óvatos; megfontolt
bedanken (s.) megköszön
Bedarf (r) szükség; szükséglet; igény; im Bedarfsfall: szükség
Bedarfhaltestelle (e) feltételes megállóhely
bedauerlich sajnálatos
bedauern sajnál
bedauernswert sajnálatos; sajnálatra méltó
bedecken befed; beborít; elborít
bedeckt 1. borult; borús; felhős; 2. fedett

bedenken
meggondol; megfontol; sich eines Besseren bedenken:
jobb belátásra jut

Bedenken (s) kétely; ohne Bedenken: habozás nélkül
bedenklich 1. kétes; 2. komoly; aggasztó
bedeuten jelent
bedeutend jelentős
Bedeutung (e) 1. jelentés; 2. jelentőség
bedienen 1. kezel; 2. kiszolgál

bedienen s.
használ; igénybe vesz; bitte, bedienen Sie sich !: vegyen,
kérem !



Bedienund (e) kiszolgálás
Bedienung (e) 1. kezelés; 2. személyzet
Bedienungsanleitung (e) használati utasítás
Bedingung (e) feltétel; unter keiner Bedingung (e): semmi szín alatt
bedingungslos feltétlen; feltétel nélkül
bedrängen szorongat
bedrohen megfenyeget
bedrohlich fenyegető
bedrücken 1. aggaszt; 2. szorongat
bedüfnislos igénytelen

bedürfen
rászorul vmire; wir bedürfen deiner nicht mehr: nincs
többé rád szükségünk

Bedürfnis (s) szükséglet

beehren
megtisztel; ich beehre mich ...: van szerencsém ...; ich
beehre mich ...: tisztelettel ...

beeifern (s.) iparkodik; buzgólkodik
beeilen siettet
beeilen s. siet; iparkodik
beeindrucken benyomást kelt
beeinflussen befolyásol
beeinträchtigen korlátoz
beenden befejez
beerdigen eltemet
Beere (e) bogyó
Beet (s) ágyás
Befähigung (e) 1. képesítés; 2. képesség
befahren bejár; megjár
befangen elfogódott
befassen s. mit +D foglalkozik vmivel
Befehl (r) parancs
befehlen megparancsol
Befehlshaber (r) parancsnok (kat)
befestigen megerősít

befestigen s.
megerősödik; etw. an der Wand befestigen: a falra erősít
vmit

befeuchten megnedvesít
befinden vmilyennek talál
befinden s. 1. hogylét; állapot; 2. vhogy érzi magát; 3. vhol van
beflecken bemocskol
beflissen serény; szorgos
beflissentlich szándékos
befolgen 1. engedelmeskedik; 2. követ
befördern 1. előléptet; előmozdít; 2. elszállít
befragen megkérdez; kikérdez
befreien megszabadít; felszabadít; kiszabadít
Befremden (s) megütközés

befreuen (s.)
megbarátkozik; összebarátkozik; mit jm. befreundet sein:
vkivel barátságban van

befriedigen 1. kielégít; 2. kielégül; 3. megelégszik
befriedigt elégedett
befristet határidős
befruchten megtermékenyít
Befugnis (e) jogosultság
befugt illetékes; jogosult
befühlen megtapogat
Befund (r) látlelet



befürchen
fél; tart; es ist/steht zu befürchen, daß ...: attól lehet
tartani, hogy ...

befürworten pártfogol; támogat
begabt tehetséges
Begabung (e) tehetség
begatten (s.) párosodik

begeben
1. odamegy; 2. történik; megesik; sich eines Rechtes
begeben: jogról lemond

begeben (s.) lemond
Begebenheit (e) eset; esemény

begegnen
1. szembeszáll vmivel; küzd vmi ellen; 2. találkozik; 3.
történik; előfordul; 4. viselkedik vkivel

begehen 1. bejár; 2. elkövet; ein Fest begehen: ünnepet ül
begehren kíván; óhajt
begeistern lelkesít
begeistern s. lelkesedik
begeistert +von +D lelkes vmiért
Begeisterung (e) lelkesedés
beggern kikotor
begießen megöntöz
begierig mohó; sóvár
Beginn (r) kezdés; kezdet
beginnen 1. elkezd; megkezd; 2. elkezdődik
beglaubieren 1. hitelesít; 2. megbíz; meghatalmaz
begleichen kiegyenlít
Begleiter (r) kísérő
begleitern kísér
Begleitung (e) kíséret
beglücken boldogít
beglückwünschen szerencsét kíván
begnadigen megkegyelmez
begnügen (s.) beéri; megelégszik vmivel
begraben eltemet
Begräbnis (s) temetés
begreifen 1. felfog; megért; 2. megtapogat
begrenzen elhatárol; korlátoz

Begriff (r)

1. felfogás; schwer von Begriff sein: nehéz felfogású; er
ist im Begriff fortzugehen: menni készül; das geht über
alle Begriffe: ez túltesz mindenen; 2. fogalom

begrüßen köszönt; üdvözöl
begründen megalapoz; alapít
begünstigen 1. elősegít; 2. kedvez vkinek
begutachten szakvéleményez
begütert vagyonos
behaart szőrös
behäbig komótos; elnehezedett
behagen tetszik; ínyére van
behaglich kényelmes; kellemes; jóleső
behalten megtart
Behälter (r) 1. tartály; 2. tartó
behandeln kezel vkit/vmit; bánik vkivel/vmivel
Behandlung (e) kezelés; bánásmód
behängen teleaggat
beharren megmarad; kitart
beharrlich állhatatos
behaupten 1. állít; kijelent; 2. megtart
behaupten s. helytáll; tartja magát



Behauptung (e) állítás
Behausung (e) hajlék
beheben megszüntet; kiküszöböl; elhárít
Behelf (r) segédlet
behelligen zaklat; háborgat
behend fürge
beherbergen szállást ad
beherrschen 1. tud (tökéletesen); 2. uralkodik; ural
beherrschen s. uralkodik magán
beherrscht fegyelmezett
beherzigen megszívlel; jm. behilflich sein: segítségére van vkinek
behindern megakadályoz; gátol
Behörde (e) hatóság
behüten megóv; megőriz
behutsam óvatos

bei +D

1. mellett; bei seiner Abreise: elutazásakor; bei der
Arbeit: munka közben; bei Gelegenheit: alkalomadtán;
bei dieser Gelegenheit: ez alkalommal; bei jm. anrufen:
vkit felhív; beim Regen: esőben; etw. bei sich denken:
gondol vmit (magában); Geld bei sich haben: van nála
pénz; bei weitem nicht: korántsem; 2. -nál, -nél

beibehalten megtart
Beiblatt (s) melléklet

beibringen

1. előad; 2. felhoz; jm. etw. beibringen: vkivel vmit
megértet; megtanít vkit vmire; jm. etw. beibringen: vkinek
vmit tudtára ad; jm. etw. beibringen: vkit vmivel ellát; jm.
eine Wunde beibringen: vkin sebet ejt; vkit mewgsebesít

Beichte (e) gyónás
beide mindkettő; mindkét; wir/ihr/sie beide: mindketten
beiderlei mindkétféle
beiderseits mindkét oldalon; kölcsönösen
beieinander egymás mellett
beißen 1. csíp; mar; 2. megharap
Beierde (e) vágy; vágyakozás; sóvárgás
Beifahrer (r) 1. kocsikísérő; 2. oldalkocsi utasa
Beifahrersitz (r) vezető melletti ülés
Beifall (r) 1. helyeslés; tetszés; taps; 2. taps
beifällig helyeslő
beifolgen 1. következik; 2. mellékelve van
beifügen mellékel; csatol
Beigabe (e) 1. hozzáadás; 2. ráadás

beigeben
hozzáad; melléad; klein beigeben: beadja a derekát; klein
beigeben: alább adja

Beigericht (s) körítés
Beigeschmack (r) mellékíz
beigesellen csatlakozik; társul
Beihilfe (e) segítség
Beil (s) fejsze; balta; bárd
Beilage (e) 1. körítés; 2. melléklet

beiläufig
1. hozzávetőleges; megközelítő; körülbelül; mintegy; 2.
mellesleg

beilegen
1. elintéz (békésen); elsimít; 2. félrerak; eltesz; 3.
mellékel; csatol

Beileid (s) részvét
beiliegen mellékelve van; csatolva van
beimessen +D +A tulajdonít vkinek vmit



Bein (s)

1. csont; 2. lábszár; ich werde dir schon beine machen:
majd megmozgatlak; er stellt mir ein Bein: gáncsot vet
nekem; er macht sich auf die beine: felkerekedik; auf den
Beinen sein: talpon van

beinah majdnem; csaknem
Beinkleid (s) nadrág
beiordnen kirendel; mellérendel
beipflichten helyesel
Beiprogramm (s) kísérőműsor
Beirat (r) tanácsadó
beirren megtéveszt; megzavar
beisammen együtt
Beisatz (r) 1. értelmező (nyelvt); 2. köret; 3. pótlék
beischließen mellékel /csatol
Beisein (s) jelenlét
beiseite félre; Spaß beiseite: tréfán kívül
beiseitenehmen 1. elővesz (átv.); 2. félrevon
beisetzen 1. eltemet; 2. hozzátesz

Beispiel (s)

példa; mit schlechtem Beispiel vorangehen: rossz példát
mutat; mit gutem Beispiel vorangehen: jó példát mutat;
zum Beispiel: például

Beistand (r) segítség
beistehen segít; támogat
beisteuern hozzájárul vmivel
beistimmen helyesel
Beistrich (r) vessző (írásjel)
Beitrag (r) 1. adalék; 2. járulék; hozzájárulás; 3. tagdíj
beitragen hozzájárul
beitreten csatlakozik; belép
Beitritt (r) csatlakozás; belépés
Beiwagen (r) oldalkocsi; pótkocsi
beiwohnen részt vesz; jelen van
Beiwort (s) melléknév
Beißzahn (r) metszőfog
Beißzange (e) harapófogó
Beize (e) pác; csáva
beizeiten idejében; idejekorán
bejahren igennel válaszol; helyesel
bejahrt idős; öreg; koros
bekämpfen küzd vmi ellen; leküzd vmit

bekannt
1. ismerős; járatos; bekannt machen: megismertet;
bekannt werden: megismerkedik; 2. ismert; ismeretes;

Bekannte (r)(e) ismerős
bekanntgeben nyilvánosságra hoz; tudtul ad
bekanntlich tudvalevő
bekanntmachen bemutat; összeismertet

Bekanntschaft (e)
1. ismeretség; 2. ismerős; js. Bekanntschaft machen:
megismerkedik vkivel

bekehren megtérít; áttérít
bekennen bevall; beismer; elismer
Bekennentnis (s) vallomás
beklagen sajnál; fájlal
beklagen s. +bei +D +über +Apanaszkodik vkinek vmiről
bekleckern összekoszol; összeken; bemocskol
bekleiden 1. felruház; öltöztet; burkol; 2. visel (hivatalt)
beklommen 1. elfogódott; 2. szorongó



bekommen

megkap; Hunger bekommen: megéhezik; als sie ihn zu
sehen bekam: amikor meglátta; das bekommt mir gut: ez
jó nekem; ez jót tesz nekem

bekräftigen igazol; bizonyít
bekümmert 1. aggódó; 2. szomorú
bekunden nyilvánít
belachenswert nevetséges
beladen megrak; megterhel
belagern ostromol
Belang (r) érdek; érdekeltség; von Belang: fontos; jelentős
belangen 1. érint; illet vkit; 2. perbe fog
belanglos jelentéktelen
belasten +durch +A megterhel; sújt vmivel
belasten +mit +D megterhel; sújt vmivel
belästigen terhel; zaklat
Belastung (e) megterhelés; teher
belaufen (s.) elér; kitesz (összeg)
belauschen megles
beleben életre kelt; felélénkít
Beleg (r) bizonylat

belegen
1. befed; borít; 2. bizonyít; alátámaszt; 3. illet vmivel; 4.
lefoglal; 5. sújt vmivel

Belegschaft (e)
személyzet; belegtes Brötchen: szendvics; belegte
Stimme: fátyolos; rekedt hang

belehren felvilágosít; kioktat
beleibt testes; elhízott; kövér
beleidigen megsért; sérteget
Beleidung (e) sértés
belesen olvasott
beleuchten kivilágít; megvilágít
Beleuchtung (e) megvilágítás
Belgien Belgium
Belgier (r) belga (ember)
belgisch belga; belgiumi
Belieben (s) kedv; tetszés; óhaj; nach Belieben: tetszés szerint
beliebig tetszés szerinti
beliefern áruval ellát
bellen ugat
Belletristik (e) szépirodalom
belohnen megjutalmaz
belügen hazudik
belustigen mulattat
bemächtigen felhatalmaz
bemächtigen s. hatalmába kerít
bemalen befest
bemängeln 1. hiányol; 2. kifogásol
bemannt legénységgel ellátott
bemerken 1. észrevesz; észrevételt tesz; 2. megjegyez; megjelöl
bemerklich észrevehető
Bemerkung (e) észrevétel; megjegyzés
bemitleiden szán; sajnál
bemittelt tehetős; módos; gazdag
bemühen fáraszt; terhel
bemühen s. fárad; fáradozik; igyekszik
Bemühung (e) fáradozás; igyekezet
benachbar szomszédos
benachrichtigen értesít



benachteiligen megkárosít; megrövidít
benähen kivarr; beszeg
benässen megnedvesít
benebeln elködösít
Benedikt 1. Bence; 2. Benedek
Benediktier (r) bencés
benehmen 1. levesz; 2. megfoszt
benehmen s. 1. viselkedés; magaviselet; 2. viselkedik
beneiden irigyel
benennen elnevez; megnevez
Bengel (r) kölyök
benommen kábult
benummern megszámoz
benützen 1. használ; 2. használ
Benzin (s) benzin
Benzol (s) benzol
beobachten megfigyel; észlel; megnéz; megszemlél
bepacken megrak

bequem

1. kellemes; 2. kényelmes; 3. könnyű; eine bequeme
Lösung: kényelmes megoldás; er macht es sich etwas
bequem: könnyebbik végéről fogja meg a dolgot;
machen Sie es sich bequem: helyezze magát
kényelembe; wenn es Ihnen bequem: ha önnek

beraten 1. megbeszél; megvitat; 2. tanácsot ad
beraten s. tanácskozik
beratschlagen tanácskozik
Beratung (e) 1. tanácsadás; 2. tanácskozás
berauben kirabol; megfoszt
berauschen megrészegít
berauschen s. berúgik; megittasodik
berechnen kiszámít; felszámít
berechtigen feljogosít
berechtigt jogos
Berechtigung (e) jogosultság
bereden megbeszél
beredt beszédes
Bereich (r)(s) hatáskör; terület
bereichern (s.) meggazdagodik

bereit
készenlétben levő; sich (für) bereit erklären: késznek
nyilatkozik

bereiten 1. elkészít; 2. szerez; 3. tesz; okoz
bereithalten készen tart
bereitmachen s. felkészül
bereitmechen ld. bereithalten
bereits máris
Bereitschaft (e) készenlét; készültség
Bereitschaftsdienst (r) orvosi ügyelet
bereitstehen készen áll; készenlétben áll
bereitstellen elkészít; készenlétbe helyez
bereitwillig készséges
bereuen megbán

Berg (r)
hegy; unten am Berg: a hegy lábánál; über den Berg
sein: túl van a nehezén; über alle Berge: árkon-bokron túl

bergab lefelé (hegyről)
bergabwärts lefelé (hegyről)
bergan felfelé (hegyen)
Bergarbeiter (r) bányász



Bergbau (r) bányászat
bergen 1. magába zár; 2. megment; biztonságba helyez
Bergfahrt (e) hegyi túra
Bergführer (r) hegyi vezető
Berggipfel (r) hegycsúcs
bergig hegyes
Bergkette (e) hegylánc
Bergland (s) hegyvidék
Bergmann (r) bányász
Bergschuch (r) túracipő
Bergsee (r) hegyi tó; tengerszem
Bergspitze (e) hegycsúcs
Bergsteigen (s) hegymászás
Bergsteiger (r) 1. hegymászó; 2. túracipő
bergüber hegyeken át
Bergung (e) megmentés
Bergveilchen (s) ciklámen
Bergwerk (s) bánya
Bergwesen (s) bányaügy; bányászat
Bergzug (r) hegyvonulat
Bericht (r) beszámoló; jelentés; tudósítás
berichten beszámol; jelent; tudósít
Berichterstatter (r) tudósító
Berichterstattung (e) tudósítás
berichtigen 1. helyreigazít; kijavít; 2. rendez; kiegyenlít
Berichtigung (e) javítás
Berichtsteller (r) jelentéstevő
berieseln permetez; megöntöz
beritten lovas
Bernstein (r) borostyánkő
bersten 1. megreped; repedezik; 2. szétpukkad; megpukkad
berüchtigt hírhedt
berücksichtigen tekintetbe vesz; figyelembe vesz
Beruf (r) hivatás; pálya; foglalkozás
berufen 1. beidéz; 2. hivatott; 3. illetékes; 4. meghív
berufen s. auf +A hivatkozik vmire
beruflich hivatali; szakmai
Berufskenntnis (e) szakértelem
Berufskrankheit (e) foglalkozási betegség
berufslos munkanélküli
berufsmäßig hivatásszerű
Berufsschule (e) szakiskola
berufstätig dolgozó; hivatását gyakorló
Berufsunfall (r) üzemi baleset
Berufswahl (e) pályaválasztás
Berufung (e) 1. hivatás; 2. hivatkozás; fellebbezés; 3. meghívás;
beruhen alapul; nyugszik; auf jm. beruhen: függ vkitől
beruhigen megnyugtat
beruhigen s. megnyugszik
beruhigend megnyugtató; csillapító
beruhigt nyugodt
Beruhigung (e) megnyugtatás; megnyugvás
berühmt híres
berühren megérint
berühren s. érintkezik
bes. (besonders) különösen /röv./
besagen megmond; közöl; jelent



besagt említett; nevezett
besänftigen lecsillapít
Besatz (r) szegély

Besatzung (e)
1. legénység; személyzet; 2. megszállás; 3. megszálló
csapat; 4. őrség

besaufen (s.) leissza magát; berúgik
Beschädigung (e) 1. megrongálás; megkárosítás; 2. sérülés; kár

beschaffen

1. megszerez; beszerez; 2. minőségű; kiképzésű; alkatú;
die Sache ist anders beschaffen: a dolog másképp áll;
von Natur so beschaffen sein: természeténél fogva ilyen

Beschaffenheit (e) minőség; állapot; sajátság
beschäftigen foglalkoztat
beschäftigen s. +mit +D foglalkozik vmivel
beschäftigt elfoglalt
Beschäftigung (e) foglalkozás
beschämen megszégyenít
beschauen megszemlél; megvizsgál
beschaulich szemlélődő

Bescheid (r)
1. értesítés; 2. válasz; 3. végzés; határozat; jm. Bescheid
geben: útbaigazít vkit; er weiß Bescheid: tájékozott

bescheiden
1. értesít; 2. juttat (osztályrészül); megad; 3. rendel; idéz;
4. szerény

Bescheidenheit (e) szerénység
Bescheinigung (e) elismervény; igazolás
beschenken megajándékoz
Bescherung (e) ajándékozás; meglepetés
beschießen tüzel; lő
beschimpfen szid
Beschl. (Beschluß) végzés /röv./
Beschlag (r) veret; patkolás; in Beschlag nehmen: lefoglal; elkoboz
beschlagen 1. bevon; borít; 2. megvasal; kiver; megpatkol
beschlagnehmen lefoglal; elkoboz
beschleunigen siettet; gyorsít
beschleunigen s. gyorsul
beschließen 1. dönt; határoz; 2. lezár; bevégez; befejez

Beschluß (r)
határozat; végzés; einen Beschluß fassen: határoz;
végzést hoz; zum Beschluß: végezetül

beschmutzen bepiszkít
beschneiden megnyes; levág
beschönigen szépít; szépítget
beschprechen megbeszél
Beschprechung (e) 1. ismertetés; 2. megbeszélés
beschränken korlátoz
beschränken s. 1. korlátozódik; 2. szorítkozik
beschränkt korlátolt
beschreiben 1. leír; jellemez; 2. teleír
beschuldigen megvádol
Beschuldigung (e) vád
beschützen megvéd; megóv

Beschwerde (e)
1. baj; bántalom; panasz; 2. teher; alkalmatlanság;
Beschwerde erheben: panaszt emel

beschweren megrak; megterhel
beschweren s. +über +A panaszkodik; panaszt tesz vmi miatt
beschwerlich 1. nehéz; fáradságos; 2. terhes
beschwichtigen megnyugtat
beschwindeln rászed; becsap
beschwören 1. esküszik; megesküszik; 2. felidéz; 3. könyörög



besehen szemügyre vesz
beseitigen eltávolít; den Fehler beseitigen: megszünteti a hibát
Beseitigung (e) eltávolítás; megszüntetés
beseligen lelkesít; boldogít
Besen (r) seprű
besessen megszállott

besetzen
1. lefoglal; elfoglal; betölt; 2. megszáll; elfoglal (kat); 3.
szegélyez; díszít

besetzt foglalt
Besetztzeichen (s) foglalt jelzés (telefon)
Besetzung (e) 1. megszállás; 2. szereposztás
besichtigen megtekint
Besichtigung (e) megtekintés
besiedeln betelepít; benépesít
besiegeln lepecsétel; megpecsétel
besiegen legyőz; győz
besingen megénekel
besinnen (s.) 1. emlékezik; 2. gondolkozik
Besinnung (e) eszmélet; józan ész; komm zur Besinnung !: térj észhez !
besinnungslos eszméletlen

Besitz (r)
birtoklás; birtok; etw. im Besitze haben: vminek a
birtokában van

besitzen birtokol; bír
Besitzer (r) birtokos
Besitzergreifung (e) birtokbavétel
besitzlos vagyontalan
Besitzstück (s) vagyontárgy
Besitzum (s) birtok
Besodung (e) fizetés; bér
besoffen részeg
besohlen megtalpal
besonder sajátos; jellegzetes; különös; szokatlan
besonders külön; különösen
besonnen megfontolt; higgadt

besorgen
1. aggódik; fél; tart vmitől; es ist zu besorgen, daß ...:
félő, hogy ...; 2. gondoskodik; ellát; 3. megszerez;

Besorgnis (e) aggodalom; Besorgnis hegen: aggódik; aggályoskodik
besorgniserregend aggasztó
besorgt 1. aggódó; nyugtalan; 2. gondos; gondoskodó
Besorgung (e) beszerzés; Besorgung machen: bevásárol
bespotten kigúnyol; kicsúfol
besprengen meglocsol; bepermetez
besprühen megszór

besser
jobb (mn.); das wäre noch besser !: még csak az kéne !;
besser werden: megjavul

bessern megjavít
bessern s. megjavul; nicht zu bessern: javíthatatlan
Besserung (e) 1. javítás; 2. javulás
Bestand (r) 1. állandóság; 2. fennállás; 3. készlet; állomány
beständig 1. állandó; 2. állhatatos
bestandlos múló; mulandó
Bestandteil (r) alkatrész
bestätigen megerősít; igazol
bestätigen s. beigazolódik; bebizonyosodik

Bestätigung (e)
1. beigazolódás; bebizonyosodás; 2. megerősítés;
igazolás; elismervény

bestäuben beporoz



beste legjobb; zum besten halten: lóvá tesz
Beste (r)(e)(s) a legjobbik

Beste (s)

java; érdeke; mein Bester: kedvesem; mein Bester: édes
barátom; sein Bestes geben: megteszi, ami tőle telik; er
tut sein Bestes: megteszi, ami tőle telik; zu deinem
Besten: a te érdekedben

bestechen megveszteget
Besteck (s) evőeszköz

bestehen

1. fennáll; létezik; van; 2. fennmarad; megmarad; 3.
helytáll; kibír; eine Prüfung bestehen: leteszi a vizsgát;
aus etw. bestehen: áll vmiből; auf etw. bestehen:
ragaszkodik vmihez; 4. kiáll; megáll; 5. kibír

bestehlen meglop
besteigen megmászik

bestellen

1. átad; kézbesít; 2. elintéz; 3. ellát; 4. kinevez; 5.
kirendel; wie ist es damit bestellt ?: hogy áll ez a dolog ?;
6. megművel; 7. rendel; megrendel

Besteller (r) megrendelő
Bestellung (e) 1. megművelés; 2. megrendelés
bestenfalls legjobb esetben
bestens legjobban; danke besten: nagyon köszönöm
besteuern megadóztat
Bestie (e) vadállat; bestia

bestimmen
1. intézkedik; 2. megállapít; 3. meghatároz; 4. megjelöl;
5. rendel; 6. rendelkezik

Bestimmheit (e)
határozottság; bizonyosság; mit aller Bestimmheit:
hatttározottan

bestimmt 1. bizonyos; biztos; 2. meghatározott; határozott

Bestimmung (e)
1. elhatározás; 2. határozószó (nyelvt); 3. rendelkezés; 4.
rendeltetés

Bestimmungsort (r) rendeltetési hely
Bestleistung (e) 1. csúcsteljesítmény; 2. rekord (sp)
bestrafen megbüntet
bestreben (s.) 1. iparkodik; 2. törekszik
bestreiben visel (költséget)
bestreiten kétségbe von
bestreuen megszór; teleszór
bestürmen ostromol
Bestürzung (e) megdöbbenés
Besuch (r) 1. látogatás; 2. látogató; vendég; 3. látogatottság
besuchen meglátogat; die schule besuchen: iskolába jár
Besuchszeit (e) látogatási idő
besundeln bemocskol
betagt idős; öreg; koros
betasten megtapogat
betätigen működtet; működésbe hoz; elindít; beindít
betätigen s. működik; tevékeykedik
Betätigung (e) tevékenység
betäuben 1. elkábít; die rote Bete: cékla; 2. megsüketít
beteiligen részesít
beteiligen s. részt vesz; részesedik
beteiligt +an +D részese vminek
Beteiligung (e) 1. részesedés; 2. részesítés; 3. részvétel
beten imádkozik
beteuern erősítget; bizonygat
betiteln 1. megcímez; 2. megszólít
betonen hangsúlyoz



Betonung (e) hangsúly
betören elszédít
betr. (betreffend,betreffs)ill. (illetőleg,illetve) /röv./

betr. (betrifft)
tárgy (levelezésben) /röv./; in Betracht kommen: számba
jön

betrachten 1. szemlél; megnéz; megbámul; 2. tart; tekint vminek
beträchtlich jelentős
Betrachtung (e) megtekintés; megszemlélés; szemlélődés
Betrag (r) 1. küldemény; 2. összeg
betragen rúg (átv.); kitesz (átv.)
betragen s. viselkedik; das dürfte ein Liter: ez egy liter lehet
betrauen megbíz
betrauern meggyászol; in betreff: vmire vonatkozóan; vmit illetően
betreffen 1. illet; vonatkozik; 2. megdöbbent; 3. rajtakap; tetten ér
betreffend illető; említett
Betreffende (r)(e); die Betreffenden: az illető személyek; az érdekeltekillető
betreffs +D illetően
betreiben 1. hajt; sürget; 2. űz; folytat
betreten 1. kitaposott; 2. megilletődött; 3. rálép; belép
betreuen gondoz
Betrieb (r) 1. működés; 2. üzem; außer Betrieb sein: nem működik
betriebsam tevékeny; serény
Betriebskapital (s) forgótőke
Betriebskosten (Pl.) üzemköltség
Betriebsküche (e) üzemi konyha
Betriebsleiter (r) üzemvezető; vállalatvezető
Betriebsleitung (e) üzemvezetés; üzemvezetőség

Betriebsorganisation (e)
üzemi szervezet; Betriebsorganisation der Partei: üzemi
pártszervezet

Betriebsrat (r) üzemi bizottság; üzemi bizottsági tag
Betriebsstoff (r) üzemanyag
Betriebsstörung (e) üzemzavar
Betriebsvorgang (r) gyártási folyamat
Betriebswitrschaft (e) üzemgazdaság
betrinken (s.) berúgik
betroffen megdöbbent
betrüben elszomorít
Betrübnis (e) szomorúság
betrübt szomorú; bánatos
Betrug (r) csalás
betrügen csal; megcsal
Betrüger (r) csaló
betrügerisch csalárd; csaló; csalóka
betrunken részeg; ittas
Bett (s) 1. ágy; 2. folyómeder; französisches Bett: franciaágy
bettelarm koldusszegény
betteln koldul; kéreget
betten megágyaz
bettlägerig ágybanfekvő (beteg)
Bettler (r) koldus
Bettüberzug (r) ágyhuzat
Bettuch (s) lepedő
Bettwäsche (e) ágynemű
beugen hajlít
beugen s. hajlik
Beule (e) daganat
beunruhigen nyugtalanít



beunruhigen s. nyugtalankodik
beurlauben szabadságol
beurteilen megítél
Beute (e) zsákmány
Beutel (r) zacskó; erszény
bevölkern benépesít
Bevölkerung (e) 1. benépesítés; 2. népesség; lakosság
bevölkerungszanahme (e)népszaporulat
bevollmächtigen meghatalmaz; felhatalmaz
bevor mielőtt
bevormunden 1. gyámkodik; 2. gyámság alá helyez

bevorstehen
közel van; várható; ein Unglück steht ihm bevor:
szerencsétlenség fenyegeti

bevorstehend küszöbön álló; közeledő
bevorzugen előnyben részesít
bewachen 1. megfigyel; 2. őriz
Bewachung (e) őrködés; őrizet
bewaffnen felfegyverez; felszerel; ellát
Bewaffnung (e) felfegyverzés; fegyverzet
bewahren 1. bizonyít; 2. megőriz; megóv; megtart

bewahren s.

1. beigazolódik; 2. beválik; 3. bizonyul vmilyennek; 4.
óvakodik; einen klaren Kopf bewahren: megőrzi a
józanságát

Bewährungsfrist (e) próbaidő
bewaldet erős
bewältigen legyőz; legyűr
bewandert világot járt

bewandert +in +D
jártas; járatos vmiben; es ist um/mit etw. so bewandt: vmi
így áll; vmivel ez a helyzet

Bewandtnis (e)
helyzet; állapot; damit hat es diese Bewandtnis: ezzel ez
a helyzet; ez így áll

bewässern megöntöz
bewegen 1. megindít; meghat; 2. mozgat; megmozdít; 3. rábír;
bewegen s. 1. jár; 2. mozog; elmozdul; megmozdul
Beweggrund (r) indok; indító ok
beweglich 1. ingó; 2. mozgatható; 3. mozgékony; 4. mozgó
bewegt 1. meghatott; 2. mozgalmas

Bewegung (e)

1. felindultság; in Bewegung setzen: mozgásba hoz; in
Bewegung bringen: mozgásba hoz; 2. mozgalom; 3.
mozgás; mozdulat

bewegungsarm mozgásszegény
bewegungslos mozdulatlan
beweinen megsirat
Beweis (r) bizonyítás; bizonyíték; unter Beweis stellen: bebizonyít
beweisen bebizonyít; igazol; tanúsít
beweisen s. mutatkozik
Beweisgrund (r) érv; bizonyíték
Beweiskraft (e) bizonyító erő
Beweismittel (s) bizonyíték

Beweisstück (s)
tárgyi bizonyíték; es bei/mit etw. bewenden lassen:
annyiban hagy vmit

bewerben s. +A
pályázik vmire; megpályáz vmit; er hat sich um das
Mädchen beworben: megkérte a lány kezét

Bewerbung (e) 1. leánykérés; 2. pályázat
bewerksteiligen 1. elintéz; végrahajt; 2. megcsinál; megvalósít
bewerten értékel
bewilligen 1. engedélyez; 2. megad



Bewilligung (e) engedély
bewillkommen üdvözöl; köszönt; fogad
bewirken 1. kieszközöl; 2. okoz; művel
bewirten megvendégel
bewirtschaften 1. gazdálkodik; 2. üzemben tart; fenntart
bewog ld. bewegen
bewohnen lakik vmit
Bewohner (r) lakó; lakos
Bewohnerschaft (r) lakosság
bewölkt felhős; borús
Bewölkung (e) felhőzet
bewundern megcsodál
Bewunderung (e) csodálat
Bewurf (r) vakolás

bewußt
1. ismeretes; sich einer Sache bewußt sein: a tudatában
van vminek; 2. öntudatos; 3. tudatos

bewußtlos öntudatlan; eszméletlen
Bewußtsein (s) tudat; eszmélet
bez. (bezahlt) 1. kiegyenlített /röv./; 2. kifizetett /röv./
Bez. (Bezeichnung) megjelölés /röv./
Bez. (Bezirk) ker. (kerület) /röv./
bez. (bezüglich) illető /röv./; vonatkozó /röv./
bezahlen kifizet; megfizet
Bezahlung (e) megfizetés; kifizetés; fizetés; fizetség
bezähmen megszelidít; megzaboláz
bezaubern elbűvöl
bezeichnen 1. jelez; 2. kifejez; 3. megjelöl
bezeichnend jellemző
Bezeichnung (e) jel; jelölés
bezeigen mutat; kifejez
bezeugen bizonyít; tanúsít
bezichtigen megvádol

beziehen
1. beburkol; bevon; 2. fizetést kap; 3. hozat; beszerez; 4.
vonatkoztat

beziehen +A beköltözik vhova

beziehen s.

1. hivatkozik; utal; das Bett beziehen: ágyat húz; ein
Lager beziehen: tábort ver; die Universität beziehen:
beíratkozik az egyetemre; 2. vonatkozik

Beziehung (e) 1. összefüggés; kapcsolat; 2. viszony; 3. vonatkozás
beziehungsweise illetően; illetve
Beziehungswort (s) viszonyszó
Bezirk (r) 1. kerület; körzet; 2. megye

Bezug (r)
1. beszerzés; 2. bevonat; huzat; 3. járandóság; 4.
vonatkozás; vonatkoztatás

bezüglich

illető; vonatkozó; Ihres Schreibens vom bezüglich ...:
levelével kapcsolatban ...; bezügliches Fürwort:
vonatkozó névmás

Bezugnahme (e) hivatkozás
Bezugsquelle (e) beszerzési forrás
bezw. (beziehungsweise)ill. (illetve) /röv./
bezwecken szándékozik; céloz
bezweiten kétségbe von
bezwingen legyőz; legyűr
BH (r) ld. Büstenhalter
Bhf. (Bahnhof) pu. (pályaudvar) /röv./
biß ld. beißen
Biß (r) harapás; ein bißchen: egy kicsi; kevés; cseppnyi



Bibel (e) Biblia
Bibliothek (e) könyvtár
Bibliothekar (r) könyvtáros
Biege (e) hajlat; görbület
biegen 1. hajlít; meghajlít; 2. ragoz
biegen s. görbül; hajlik
biegsam hajlékony
Biene (e) méh
Bienenstock (r) méhkaptár
Bienenzucht (e) méhészet
Bier (s) sör
Bierbrauerei (e) sörgyár; sörfőzde
Bierdose (e) sörösdoboz
Bierstube (e) söröző
bieten felajánl; kínál; ad

bieten s.
adódik; akad; kínálkozik; das lasse ich mir nicht bieten:
ezt nem tűröm

Bilanz (e) mérleg

Bild (s)
kép; sich ein Bild machen von etw.: képet alkot vmiről; im
Bilde sein: tisztában van a dologgal

Bildbereicht (r) képriport
bilden 1. alakít; művel; 2. képez; alkot

bilden s.
1. képződik; kialakul; alakul; 2. művelődik; bildende
Kunst: képzőművészet

Bilderbuch (s) képeskönyv
Bildhauer (r) szobrász
bildlich képletes
Bildnis (s) arckép
Bildröhre (e) képcső
Bildschirm (r) képernyő
bildschön gyönyörű
Bildstörung (e) képzavar

Bildung (e)
1. képzettség; műveltség; 2. képződés; kialakulás; 3.
művelődés

Bildwand (e) filmvászon; vetítővászon
Billard (s) biliárd
Billardstock (r) dákó
Billet (s) menetjegy
billig olcsó; méltányos
billigen helyesel; méltányol; jóváhagy
Binde (e) 1. kötés; 2. kötszer; 3. nyakkendő
Bindeglied (s) kapocs; láncszem
binden megköt; összeköt
binden s. leköti magát; lekötelezi magát
Bindestrich (r) kötőjel
Bindewort (s) kötőszó
Bindfanden (r) zsineg; spárga
Bindung (e) 1. kötés; 2. kötöttség; lekötelezettség
binnen +D/+G 1. alatt; 2. belül
Binnengewässer (s) belvíz
Binnenhandel (r) belkereskedelem
Binnensee (e) beltenger
Binnensee (r) tó
Binnenverkehr (r) 1. belföldi forgalom; 2. szárazföldi forgalom
Biologie (e) biológia
Birke (e) nyírfa
Birne (e) körte



bis

1. amíg; 2. míg nem; bis dahin: addig; bis jetzt: eddig;
mostanáig; bis wann ?: meddig ?; bis wohin ?: meddig ?;
2 bis 3 Kilometer: 2-3 km; bis auf weiteres: további
intézkedésig

bis +A/+D -ig
bischer eddig; a mai napig
bischerig eddigi
Bischof (r) püspök
Bissen (r) falat; harapás
bissig 1. csípős; 2. éles; 3. harapós
Bistum (s) püspökség
bisweilen olykor; néha
Bitte (e) kérés; kérelem

bitten
kér; megkér; wie bitte ?: tessék ?; darf ich bitten ?:
szabad ?; um Geld bitten: pénzt kér; zu Gast bitten:

bitter keserű
Bl. (Blatt) l. (lap) /röv./
blaß halvány; sápadt
blähen 1. dagaszt; 2. felfúj
blamieren szégyenbe hoz; blamál
blamieren s. felsül; blamálja magát
blank fényes; tiszta; sima; csupasz
Blankett (s) űrlap
Blase (e) hólyag
Blasebalg (r) fujtató
blasen fúj; megfúj
blasig hólyagos
Blässe (e) sápadtság; halványság

Blatt (s)
1. falevél; 2. lap; újság; 3. papírlap; cédula; er nimmt sich
klein Blatt vor den Mund: nem tesz lakatot a szájára

blätterig leveles
blättern lapoz; lapozgat
Blätterteig (r) leveles tészta
Blattverlust (r) levélhullás

blau
kék; blau anlaufen: elkékül; du wirst noch dein blaues
Wunder erleben: még csodálkozni fogsz

Blau (s)

kékség; kék szín; ins Blaue hineinreden: zöldeket beszél;
eine Fahrt ins Blaue: utazás az ismeretlenbe; Soproner
Blaufränkischer: soproni kékfrankos (bor)

blauäugig kékszemű
bläuen kékít
bläulich kékes
Blaulicht (e) sziréna; mit Blaulicht: szirénázva
Blech (s) bádog
blechern bádogból való
Blechmusik (e) rezesbanda
blecken vicsorít
Blei (r)(s) ceruza

Blei (s)
ólom; ich habe heute keine Bleibe: ma nincs nyugtom;
maradásom

bleiben marad; etw. bleiben lassen: abbahagy vmit
bleich sápadt
bleichen fehérít
bleichen (s.) megfakul; elhalványul
Bleichmittel (s) fehérítőszer
bleiern ólomból való
Bleiot (s) mérőón



bleirecht függőleges
bleischwer ólomsúlyú
Bleistift (r) ceruza
Blende (e) 1. fényrekesz; 2. szemellenző
blenden 1. elkápráztat; 2. fényt csökkent; 3. megvakít
blendend káprázatos
blich ld. bleichen
Blick (r) tekintet; pillantás
blicken tekint; pillant; néz
Blickfeld (s) látókör; im Blickpunkt stehen: szem előtt van
blieb ld. bleiben
blind vak
Blinddarm (r) vakbél
Blinddarmentzündung (e)vakbélgyulladás
Blindekuh (e) szembekötősdi
Blindenanstalt (e) vakok intézete
Blindheit (e) vakság
blindlings vakon; vaktában
blinken 1. hunyorít; 2. indexel; 3. villog; csillog
Blinker (r) 1. index; irányjelző; 2. villanólámpa; 3. villogó
Blinkleuchte (e) indexlámpa
blinzeln pislog; pislákol
Blitz (r) villám
Blitzableiter (r) villámhárító
blitzen 1. villámlik; 2. villan; felvillan
Blitzkochplatte (e) gyorsfőzőlap
Blitzschlag (r) villámcsapás
blitzschnell villámgyors
bloß 1. csupán; csak; csakis; pusztán; 2. csupasz; fedetlen
Block (r) 1. háztömb; 2. tömb; blokk; 3. tönk; rönk; tuskó
Blockade (e) blokád
Blockhaus (s) faház
blockieren 1. blokád alá vesz; zár alá vesz; 2. elreteszel
blöd hülye; bamba; buta
Blödsinn (r) hülyeség
Blöße (e) 1. gyengéje vkinek; 2. meztelenség
bloßfüßig mezítláb
bloßlegen feltár; felderít; felfed
blond szőke
bloßstellen nevetségessé tesz; meghurcol
bloßstellen s. szégyent vall; felsül
blühen 1. virágzik; 2. virul
Blume (e) virág; durch die Blume: virágnyelven
Blumenbeet (s) virágágy
Blumenkohl (r) kelvirág; karfiol
Blumenkrippe (e) virágállvány
Blumenständer (r) virágtartó
Blumentopf (r) virágcserép
Blumenzucht (e) virágkertészet
blumig virágos
Bluse (e) 1. blúz; 2. zubbony
Blut (s) vér
blutarm vérszegény
blutbefleckt vérfoltos; véres
Blutbild (s) vérkép
Blutdruck (r) vérnyomás
Blüte (e) 1. virág; 2. virágzás



Blutegel (r) pióca
bluten vérzik
Blütezeit (e) 1. virágkor; 2. virágzás ideje
Blutfleck (r) vérfolt
Blutgefäß (s) véredény
Blutgier (e) vérszomj
Bluthund (r) véreb
blutig véres
blutjung egészen fiatal
Blutkreislauf (r) vérkeringés
Blutlache (e) vértócsa
blutlos vértelen
Blutprobe (e) vérvizsgálat
blutriefend vértől csepegő; véres
Blutsenkung (e) vérsüllyedés
Blutspendaktion (e) véradó akció
Blutspender (r) véradó
Blutsturz (r) vérömlés
blutsverwandt vérrokon
Bluttat (e) vérengzés; gyilkosság
Bluttropfen (r) vércsepp
blutüberströmt csupa vér
Blutübertragung (e) vérátömlesztés
Blutung (e) vérzés
blutunterlaufen véraláfutásos
Blutvergießen (s) vérontás
blutwenig édeskevés
Blutwurst (e) véreshurka
Bock (r) bak
Bocksprung (r) bakugrás

Boden (r)

1. fenék; alj; alap; Boden fassen: megveti a lábát;
gyökeret ver; an Boden gewinnen: tért hódít; 2. föld; talaj;
padló; padlózat; 3. padlás

Bodenbesitz (r) földbirtok
Bodenertrag (r) földhozam
Bodenfrost (r) talajmeni fagy
Bodenkunde (e) talajtan
bodenlos feneketlen
Bodenmarkierung (e) útfelfestés
Bodenreform (e) földreform
Bodensatz (r) üledék
Bodenschatz (r) természeti kincs
Bodenturnen (s) talajtorna
Bodenverteilung (e) 1. birtokmegosztás; 2. földosztás
bog ld. biegen
Bogen (r) 1. íj; 2. ív; kanyar; kanyarulat; 3. vonó
Böhmen Csehország
böhmisch cseh
Bohne (e) bab
Bohnenkaffee (r) babkávé; szemeskávé
Bohnensuppe (e) bableves
bohnern fényesít (padlót); kefél (padlót); vikszel
bohren fúr
Boiler (r) bojler
Boje (e) bója
bombardieren bombáz
Bombe (e) bomba



bomben bombáz
Bombenangriff (r) bombatámadás
bombenbeschädigt bombasérült
Bombenerfolg (r) bombasiker
Bomber (r) bombázó
Bon (r) utalvány; blokk
Boot (s) csónak; naszály

Bord (r)

1. hajó (pl. épületen); an Bord bringen: behajóz; an Bord
gehen: hajóra száll; Mann über Bord !: ember a vízben !;
2. hajóoldal; fedélzet; 3. perem

Borg (r)
1. kölcsön; 2. kölcsönadás; hitelezés; 3. kölcsönvétel; auf
Borg: hitelre

borgen 1. kölcsönad; hitelez; 2. kölcsönvesz
Börse (e) 1. pénztárca; erszény; 2. tőzsde (épület)
Borste (e) sörte
Borte (e) szegély
bösartig alattomos; rosszindulatú
Böschung (e) rézsű; töltés
böse rossz; komisz; gonosz
böse +auf +A haragos; mérges vkire
böse +D haragos; mérges vkire
böse +mit +D haragos; mérges vkire
Bösewicht (r) gonosztevő; gazember; gazfickó
boshaft rosszindulatú; gonosz
Bosheit (e) gonoszság
böswillig rosszakaratú
bot ld. bieten
Botanik (e) botanika
Botaniker (r) botanikus
Bote (r) követ; küldönc
Botschaft (e) 1. nagykövetség; képviselet; 2. üzenet; hír
Botschafter (r) nagykövet
Böttcher (r) kádár
Bottich (r) 1. dézsa; 2. kád
Boulette (e) fasírozott; fasírt
Bourgeoisie (e) burzsoázia
Boutique (e) butik
Box (e) hangszóró; hangfal
boxen öklöz; bokszol
Boxen (s) ökölvívás
Boxer (r) ökölvívó; bokszoló
Boxkampf (r) ökölvívó mérkőzés; bokszmérkőzés
brach 1. ld. brechen; 2. parlagon heverő; parlagon hagyott
Brache (e) ugar
brachliegen parlagon hever
brachte ld. bringen
Brackgut (s) selejt
Branche (e) 1. szakma; 2. üzletág

Brand (r)

1. beégetett jel; in Brand geraten: meggyulladt;
kigyulladt; in Brand setzen: felgyújt; in Brand stecken:
felgyújt; 2. égetés; kiégetés; 3. tűzvész; 4. üszög

Brandbombe (e) gyújtóbomba
branden megtörik (hullám)
Brandherd (r) tűzfészek
Brandmal (s) égésfolt
brandmarken megbélyegez
Brandmauer (r) tűzfal



Brandschaden (r) tűzkár
Brandsohle (e) talpbélés
Brandstiftung (e) gyújtogatás
Brandung (e) 1. hullámtörés; 2. hullámverés
brannte ld. brennen
Brantwein (r) pálinka
Brasilianer (r) brazíliai (ember)
brasilianisch brazíliai
Brasilien Brazília
braten süt; megsüt
Braten (r) sült; pecsenye
Brathänchen (s) sült csirke
Bratpfanne (e) serpenyő
Bratwurst (e) sült kolbász
Brauch (r) szokás
brauchbar hasznavehető; használható

brauchen
1. felhasznál; alkalmaz; 2. szükségel; kell neki; es
braucht drei Wochen bis ...: kell neki három hét, míg ...

Braue (e) szemöldök
bräuen 1. főz (sört); 2. kotyvaszt; 3. megbarnít; barnára süt
Brauer (r) sörfőző
Brauhaus (s) sörfőzde
bräulich barnás
braun barna

Braus (r)
zúgás; zsivaj; er lebt in Saus und Braus: dínom-dánom
az élete

Brause (e) zuhany
brausen 1. pezseg; forr; 2. zúg; morajlik; háborog
brausen s. zuhanyozik
brausend 1. viharos; 2. viharzó
Braut (e) menyasszony
Bräutigam (r) vőlegény
Brautleute (Pl.) jegyesek
Brautpaar (s) jegyespár
Brautring (r) jegygyűrű
Brautstand (r) jegyesség
Brautwerbung (e) leánykérés
brav 1. bátor; vitéz; 2. derék; jó; becsületes
Brecheisen (s) feszítőrúd; emelőrúd

brechen
1. eltör; összetör; megtör; kitör; 2. hány; 3. megszeg; 4.
összeroskad; lerogy

brechen s. megtörik
Brechreiz (r) hányinger
Brei (r) kása; pép
breiig kásás; pépes

breit
széles; tágas; weit und breit bekannt: messze földön
ismeretes

Breite (e) szélesség; tágasság
Breitenrad (r) szélességi fok
Breitleinwand (e) szélesvászon (moziban)
breitmachen terpeszkedik
breitspurig szélesnyomtávú
Bremse (e) fék
bremsen fékez
Bremslicht (s) féklámpa
Bremspedal (s) fékpedál



brennen
1. ég; 2. éget; perzsel; tűz; csíp; mar; es brennt !: tűz van
!; 3. fűt; 4. lángol; 5. világít

brennend égő; lángoló
Brenner (r) égő
Brennerei (e) szeszfőzde
Brennessel (e) csalán
Brennholz (s) tűzifa
Brennpunkt (r) gyújtópont
Brennstoff (r) tüzelőanyag
Brett (s) 1. deszka; 2. síléc; 3. tábla
brettern deszkából való
Brezel (e) perec
Brief (r) levél
Briefbogen (r) levélpapír
Briefkasten (r) levélszekrény; postaláda
brieflich levélbeli; levélben
Briefmarke (e) levélbélyeg
Briefmarkensammler (r) bélyeggyűjtő
Briefpapier (s) levélpapír
Brieftache (e) levéltárca
Briefträger (r) levélhordó
Briefumschlag (r) levélboríték
Briefwechsel (r) levélváltás; levelezés
briet ld. braten
Brille (e) szemüveg

bringen

1. elér vmit; viszi vmire; 2. hoz; visz; 3. jövedelmez; hoz;
4. juttat; nyújt; 5. okoz; előidéz; jn. außer sich bringen:
kihoz a sodrából vkit; jn. aus der Fassung bringen: kihoz
a sodrából vkit; das bringt mich auf den Gedanken: ez
eszembe juttatja; es zu nichts bringen: semmire sem
viszi; er brachte es zuwege: megvalósította; jm. um etw.
bringen: vkit vmitől megfoszt; 6. rábír; rávesz; 7. rávezet

Brise (e) szellő
Bröckchen (s) morzsa; darabka
bröckeln 1. elmorzsol; letördel; 2. elmorzsolódik; letöredezik
Brocken (r) morzsa; falat
brodeln 1. bugyborékol; buborékol; forr; 2. buzog; forr
Brombeere (e) földiszeder
bronzefarbig bronzszínű; bronzvörös
Bronzmedaille (e) bronzérem
Brosame (e) kenyérmorzsa
Brosche (e) bross; melltű
broschieren fűz
Broschüre (e) brosúra
Brösel (r) zsemlemorzsa
Brot (s) 1. kenyér; 2. kenyérkereset
Brötchen (s) zsemle
Broterwerb (r) kenyérkereset
Brotlaib (r) cipó; kenyér (egész)
Brotrinde (e) kenyérhéj
Brotscheibe (e) kenyérszelet
Bruch (r) 1. kőbánya; 2. sérv; 3. törés; 4. tört (szám)
brüchig törékeny
Bruchstück (s) töredék; törmelék
Bruchzahl (e) törtszám
Brücke (e) híd
Brückenkopf (r) hídfő



Bruder (r) 1. barát; 2. fiútestvér; fivér
brüderlich testvéri; testvéries
Brühe (e) leves
brühen főz; forráz
brüllen ordít; bömböl; bőg

brummen
morog; dörmög; brummog; mir brummt der Kopf: zúg a
fejem

brünett barna hajú
Brunnen (r) kút

Brust (e)
mell; emlő; sich in die Brust werfen: veri a mellét;
pöffeszkedik

brüsten (s.) büszkélkedik; pöffeszkedik
Brustfell (s) mellhártya
Brustkorb (r) mellkas
Brusttasche (e) belső zseb; mellzseb
Brustwarze (e) mellbimbó
Brut (e) költés; ivadék
brutal brutális
Brütapparat (r) keltetőgép

brüten
1. kotlik; költ; 2. töpreng; tépelődik; Rache brüten:
bosszút forral; Unheil brüten: bajt okoz

Bruthenne (e) kotlóstyúk
Bub (r) fiú
Bube (r) 1. fiú; 2. gazfickó
Bubenstreich (r) gaztett
bübisch gyalázatos
Buch (s) könyv
Buchbinder (r) könyvkötő
Buchdrucker (r) nyomdász
Buchdruckerei (e) könyvnyomtatás; könyvnyomda
Buche (e) bükkfa

buchen
1. bükkfából való; 2. elkönyvel; előjegyez; einen Platz
buchen: egy helyet előjegyez

Bücherbrett (s) könyvespolc; könyvállvány
Bücherei (e) könyvtár
Bücherkunde (e) könyvészet; bibliográfia
Bücherregal (s) könyvespolc
Bücherwurm (r) könyvmoly; könyvkukac
Buchführung (e) könyvvitel; könyvelés
Buchhalter (r) könyvelő
Buchhaltung (e) könyvelés; könyvelőség
Buchhandel (r) könyvkereskedelem
Buchhandlung (e) könyvkereskedés
Büchse (e) 1. konzerv; 2. puska; 3. szelence; doboz; persely
Büchsenfleisch (s) húskonzerv
Büchsenöffner (r) konzervnyitó
Buchstabe (r) betű
buchstabieren betűz; betűzget
buchstäblich betű szerint; szó szerint
Bucht (e) öböl
Buchtel (e) bukta
Buchtung (e) öblösödés
Buckel (r) 1. hát; 2. púp
buckelig púpos
bücken (s.) lehajol; meghajol
buddeln túr
Bude (e) bódé



Budget (s) költségvetés
Buße (e) 1. bűnhődés; vezeklés; 2. büntetés; bírság; 3. töredelem
büßen vezekel; lakol; bűnhődik
Büfett (s) büfé
Büffel (r) bivaly; bölény
büffeln magol; biflázik
Bug (r) 1. görbület; hajlás; 2. hajóorr; 3. nadrág éle; 4. szügy
Bügel (r) 1. áramszedő; 2. kengyel; 3. vállfa; ruhaakasztó
Bügeleisen (s) vasaló
Bügelfalte (e) 1. levasalt ránc; 2. nadrág éle
bügelfrei 1. gyűrtelenített; sima; 2. vasalt
bügeln vasal
Bühne (e) 1. dobogó; 2. színpad; dobogó
buk ld. backen
Bukett (s) 1. virágcsokor; 2. zamat
Bulgare (r) bolgár (ember)
Bulgarien Bulgária
bulgarisch bolgár
Bullauge (s) ökörszemablak (hajó)
Bulle (e) bulla
Bulle (r) tenyészbika
bummeln 1. kószál; 2. lazsál; piszmog

Bund (r)
1. köteg; 2. kötés; csomó; nyaláb; 3. szövetség; frigy;
kötelék

Bündel (s) 1. batyu; 2. csomó; köteg; 3. nyaláb; csomag
bündelweise 1. csomagonként; 2. kötegenként; nyalábszámra
Bundesrepublik (e) szövetségi köztársaság
Bundesstaat (r) szövetségi állam
bündig 1. feltétlen; 2. meggyőző; 3. találó; 4. velős; tömör
Bündnis (s) szövetség; ein Bündnis schließen: szövetséget köt
Bundschuh (r) bocskor
bundweise kötegenként
Bunesgenosse (r) szövetséges (társ)
bunt tarka; színes; es wurde ihm schon zu bunt: megsokallta /
Buntstift (r) színes ceruza
Buntwäsche (e) színes fehérnemű
Bürde (e) teher
Burg (e) vár; várpalota
Bürge (r) kezes; jótálló
bürgen kezeskedik; jótáll
Bürger (r) polgár
bürgerlich polgári
Bürgermeister (r) polgármester
Bürgermeisteramt (s) polgármesteri hivatal
Bürgerschaft (e) polgárság
Bürgersteig (r) járda
Bürgschaft (e) kezesség; jótállás
Büro (s) hivatal; iroda
Bürostunden (Pl.) hivatalos órák
Bursche (r) 1. fickó; 2. legény; fiatalember
Bürste (e) kefe
bürsten kefél
Bus (r) busz; autóbusz
Busch (r) bokor; bozót; auf den Busch klopfen: puhatolózik
Büschel (r)(s) csomó; nyaláb
buschig sűrű; bozótos; bozontos
Busen (r) 1. mell (női); kebel; 2. öböl



Busenfreund (r) kebelbarát
Büste (e) 1. mell (női); 2. mellszobor
Büstenhalter (r) melltartó
Butter (e) vaj
Butterbrot (s) vajaskenyér
Buttergebäck (s) vajas sütemény
Buttermilch (e) író
b.w. (bitte wenden) fordíts ! /röv./
Bz. (Bezirk) ker. (kerület) /röv./
bzw. (beziehungsweise) ill. (illetve) /röv./
Café (s) kávéház
Cafeteria (s) kávéház
Campingkocher (r) campingfőző
Campingliege (e) campingágy
Campingplatz (r) camping
Cassette (e) kazetta
Cellist (r) csellista
Cello (s) gordonka; cselló
Cellophan (s) celofán
Celsius (r) Celsius-fok
Champagner (r) pezsgő
Champignon (r) csiperkegomba
Champion (r) bajnok
Chance (e) esély
Chanson (s) dal; sanzon
Chaos (s) káosz
chaotisch kaotikus
Charakter (r) jellem; jelleg
charakterfest 1. állhatatos; 2. gerinces
charakterisieren jellemez
charakteristisch jellemző; jellegzetes
charakterlos jellemtelen
Charge (e) rendfokozat
Charlotte Sarolta
Chauffeur (r) sofőr
chauffieren vezet (autót)
Chaussee (e) országút
Chauvinismus (r) sovinizmus
Chef (r) főnök
Chefarzt (r) főorvos
Chefredakteur (r) főszerkesztő
Chemie (e) kémia
Chemikalien (Pl.) vegyszerek
Chemiker (r) kémikus
chemisch vegyi; kémiai
Chiffre (e) rejtjel (írás); titkosírás
Chile Chile
Chilene (r) chilei (ember)
chilenisch chilei
China Kína
Chinese (r) kínai (ember)
Chinesin (e) kínai nő
chinesisch kínai
Chinin (s) kinin
Chirurg (r) sebész
Chirurgie (e) sebészet
Chlor (s) klór



Cholera (s) kolera
Chor (r) kórus; kar
Chor (r)(s) kórus (templomban)
Chorist (r) karénekes
Christ (r) keresztény
Christbaum (r) karácsonyfa
Christentum (s) kereszténység
christlich keresztény
Chrom (s) króm
Chronik (e) krónika
chronisch idült; krónikus
chronologisch időrendi; kronologikus
Cicerone (r) idegenvezető
City (e) belváros
Clique (e) klikk
Clown (r) bohóc
Cmputertechnik (e) számítástechnika
Cola (e) kóla
Computer (r) számítógép
Copilot (r) másodpilóta
Copyright (s) szerzői jog; kiadói jog; copyright
Cornflakes (Pl.) kukoricapehely
Couch (e) heverő; rekamié
Couchtisch (r) dohányzóasztal
Coupé (s) kupé
Coupon (r) szelvény; kupon
Courage (e) bátorság; kurázsi
Cousin (r) unokafivér
Cousine (e) unokanővér
Creme (e) krém
Cuba ld. Kuba

da

1. ekkor; akkor; 2. hogy; daß doch: csakhogy; außer daß
...: azon túl, hogy ...; ohne daß ...: anélkül, hogy ...; nicht
daß ich wüßte: nem mintha tudnék róla; nicht daß ich
wüßte: fogalmam sincs; 3. itt; ott; 4. midőn; amikor; 5.
minthogy; mivel; mivelhogy; bis da: idáig; von da: innen;
sieh da, sieh da !: lám ! lám !; da haben wir's !: na tessék

dabei

1. amellett; azonkívül; méghozzá; 2. ennél; annál; 3.
éppen; 4. mellett; wir bleiben dabei: ebben maradunk;
was ist schon dabei ?: ugyan, mi van abban ?; es ist
nichts dabei, wenn ...: nincs abban semmi, ha ...; er war
dabei zu kommen: éppen azon volt, hogy jöjjön; 5.

dabeibleiben ottmarad; megmarad (vmi mellett)
dabeisein jelen van; részt vesz; benne van
dabeisitzen ott ül (szintén)
dableiben ittmarad
Dach (s) 1. fedél; 2. fej; kobak; 3. háztető
Dachboden (r) padlás; tetőtér
Dachdecker (r) tetőfedő
Dachfenster (s) padlásablak
Dachgeschoß (s) tetőtér
Dachrinne (e) ereszcsatorna
Dachs (r) borz
Dachstube (e) padlásszoba
dachte ld. denken
Dackel (r) tacskó
dadurch 1. ezáltal; azáltal; 2. ezen át; ezen keresztül



dafür

1. ezért; azért; 2. helyette; 3. viszont; es gibt Gründe
dafür, daß: megvannak az okaim arra, hogy ...; ich bin
dafür: helyeslem; 4. vmi érdekében; érte

dafürhalten gondol; úgy vél

dagegen

1. ellenben; viszont; ich habe nichts dagegen: nincs
ellene kifogásom; 2. ez ellen; az ellen; ezzel szemben;
azzal szemben; 3. hozzá képest; ehhez képest

daheim otthon; itthon
daher 1. ennélfogva; 2. ezért; azért; 3. innen; onnan
daherkommen erre jön; arra jön
dahin 1. oda; odáig; addig; 2. úgy
dahinaus erre ki; errefelé; will er dahinaus ?: ide akar kilyukadni ?
dahinbrausen elszáguld; tovaszáguld
dahingehen 1. elmúlik; eltelik; 2. meghal
dahingehören odatartozik
dahinsiechen elsorvad; elhal
dahinter 1. emögött; amögött; 2. mögötte; mögé
dahinterkommen rájön; kiderít
dalmat dalmáciai; dalmát
Dalmatien Dalmácia
damalig akkori
damals akkoriban
Dame (e) hölgy; dáma
Dameeinzel (s) női egyes (sp)
Damenbekleidung (e) női ruházat
Damenkonfektion (e) női konfekció
damit 1. avégett, hogy; 2. ezzel; azzal; 3. vele
Damm (r) gát; töltés
dämmen gátat épít

dämmern
1. dereng; virrad; es dämmert mir: dereng nekem; 2.
szürkül; alkonyodik

Dämmerung (e) 1. szürkület; alkonyat; 2. virradat
Dampf (r) gőz; pára; illat

dämpfen
1. füstöl; pöfékel; 2. gőzöl; párol; 3. gőzölög; párolog; 4.
tompít; csillapít; elnyom

Dampfer (r) gőzös; gőzhajó
dampfig párás

danach
1. azután; utána; 2. szerint; mérten; 3. vmi után; 4.
vmiért; érte

Däne (r) dán (ember)

daneben
1. azonfelül; 2. mellé; közelébe; 3. mellette; közelében; 4.
ugyanakkor

Dänemark Dánia
danieder 1. le; 2. lent; lenn
Daniel Dániel; Dani; Danika
dänisch dániai
dank +A/+D hála; dank seinem Fleiße: szorgalma révén;

Dank (r)

hála; köszönet; habe Dank !: köszönöm !; besten Dank !:
nagyon köszönöm !; hálás köszönet !; schönsten Dank !:
nagyon köszönöm !; hálás köszönet !; vielen Dank !:
nagyon köszönöm !; hálás köszönet !; zu Dank
verpflichten: hálára kötelez

dankbar hálás
Dankbarkeit (e) hála

danken
1. megköszön vmit; köszönetet mond vmiért; 2.
visszaköszön; danke !: köszönöm !

dann 1. akkor; aztán; azután; 2. azonfelül; azonkívül; és még



daran

1. benne; ebben; abban; 2. rá; erre; arra; ein Haus und
ein Garten daran: ház, mellette kert; er ist daran: ő
következik; ő van soron; er ist daran: azon van; azon
fáradozik; ich muß daran: hozzá kell fognom; 3. rajta;

darangehen belefog; hozzáfog; hozzálát
daranhalten (s.) ahhoz tartja magát
darankommen sorra kerül
daranmachen (s.) hozzálát
daransetzen ráfordít
daranstoßend szomszédos

darauf
1. rá; erre; arra; es kommt darauf an: azon múlik; attól
függ; tags darauf: másnap; 2. rajta; ezen; azon

darauffolgend rákövetkező
Daraufgabe (e) ld. Draufgabe

daraufhin
1. ebből a szempontból; abból a szempontból; 2. erre fel;
3. eszerint

daraus
belőle; ebből; abból; daraus folgt: ebből következik;
mache dir nichts daraus !: fel se vedd !; oda se neki !

darben nyomorog; nélkülöz
darbieten 1. előad; 2. nyújt; kínál; felkínál
darbringen 1. bemutat; 2. felajánl
darein bele; ebbe; abba
dareinreden beleszól; belebeszél
dareinschauen néz; bámul
darin benne; ebben; abban
darlegen kifejt; előterjeszt; fejteget; magyaráz; ismertet
Darlehen (s) kölcsön
Darm (r) bél

darstellen
1. ábrázol; szemléltet; 2. alakít; játszik; 3. megmutat;
szem elé tár; 4. vázol; elbeszél; előad

Darsteller (r) szereplő

Darstellung (e)
1. alakítás; 2. megmutatás; ábrázolás; szemléltetés; 3.
vázolás; elbeszélés; előadás

darüber

1. eközben; aközben; 2. ezen; azon; 3. ezentúl; azontúl;
4. ezért; azért; 5. felette; efelett; afelett; 6. föléje; efölé;
afölé; 7. róla; erről; arról

darum

1. ezért; azért; es ist mir darum zu tun: ez fontos
számomra; es sei darum !: ám legyen !; 2. körül;
körülötte; ekörül; akörül; 3. róla; arról; erről

darumbringen megfoszt

darunter
1. alá; alája; 2. alább; 3. alatta; ezalatt; azalatt; 4. közé;
közéjük; 5. közte; közötte

daruntergeben aláad; alátesz
daruntermischen hozzákever; közékever
dasein itt van; jelen van
Dasein (s) lét; jelenlét; ottlét
daselbst helyben; ugyanott
Daten (Pl.) 1. adatok; tények; 2. ld. Datum
datieren 1. keltez; 2. származik
Dattel (e) datolya

Datum (s)
kelet; dátum; welches datum haben wir ?: hányadika van
ma ?

Dauer (e) időtartam; tartósság; auf die Dauer: hosszabb időre
dauerhaft tartós; állandó
Dauerkarte (e) bérletjegy
Dauerlauf (r) távfutás



dauern
1. elhúzódik; 2. kitart; eltart; tart (időben); 3. megmarad;
4. sajnál; sajnálkozik

dauernd tartós; állandó
Dauerware (e) tartós áru; tartósított áru
Dauerwellen (Pl.) tartós hajhullám; dauer
Dauerwurst (e) szárazkolbász
Daumen (r) hüvelykujj; jm. den Daumen drücken: szorít vkinek
Daune (e) pehelytoll
davon 1. belőle; ebből; abból; 2. róla; erről; arról; 3. tőle; ettől;
davonbleiben távol marad
davoneilen tovasiet; elsiet

davonkommen
elszabadul; megúszik vmit; mit einem blauen Auge
davonkommen: nagyobb baj nélkül megússza

davonmachen (s.) meglép
davontragen 1. elvisz; 2. megkap; felszed (betegséget)
davor 1. elé; eléje; elébe; 2. előtte; az előtt; 3. tőle; ettől; attól
dawider ellene

dazu
1. ezért; azért; 2. hozzá; ehhez; ahhoz; 3. rá; erre; arra;
4. tetejébe (még)

dazugehören hozzátartozik
dazukommen 1. hozzájön; 2. odajön; csatlakozik
dazwischen 1. közben; 2. közé; közéjük; 3. közte; köztük
dazwischenkommen közbejön
DDR (Deutsche Demokratische Republik)NDK (Német Demokratikus Közt.) /röv./
Debatte (e) vita
debattieren vitatkozik
Debkwürdigkeiten (Pl.) emlékiratok
Deck (s) fedélzet
Decke (e) 1. mennyezet; födém; fedél; 2. takaró; terítő
decken 1. befed; betakar; 2. fedez; véd

decken s.
1. egyezik; egybevág; 2. fedezi magát; védi magát; 3.
fedi egymást

Deckmantel (r) palást; lepel
Deckname (r) fedőnév; álnév
Deckung (e) 1. fedezés; fedezék; 2. fedezet
defekt 1. hiányos; 2. hibás; sérült
defensiv védelmi
definieren meghatároz; definiál
Defizit (s) hiány; veszteség; deficit
deformieren eltorzít; deformál
Degen (r) kard
degradieren lefokoz; degradál
dehnbar nyújtható
dehnen megnyújt; kinyújt
dehnen s. 1. elhúzódik; 2. kinyúlik; megnyúlik; 3. nyújtózkodik
Deich (r) gát
Deichsei (e) kocsirúd
dein 1. a tied; 2. ld. du; wir dender dein: megemlékezünk rólad
dein/deine/dein a magadé; dein Vater: apád
Deine (s) az, ami a tied; a magadé
deiner/deine/deines a tied
deinerseits részedről
deinersteils részedről
deinesgleichen hozzád hasonló
deinethalben érted
deinetwegend miattad
deinetwillen kedvedért



deiniger/deinige/deinigesld. deiner
Dekan (r) dékán
deklamieren szaval
Deklination (e) névszóragozás
dekriniern ragoz
Delegation (e) küldöttség; delegáció
Delegierte (r) küldött; delegátus
delikat 1. finom; kényes; 2. gyenge; gyönge
Delikatesse (e) csemege
dem ld. der
demagogisch demagóg
demaskieren leleplez
dementgegen ezzel szemben
dementieren megcáfol
dementsprechend ennek megfelelően; annak megfelelően
demgegenüber ezzel átellenben; ezzel szemben
demgemäß eszerint
demnach eszerint; ennélfogva
demnächst legközelebb
demobilisieren leszerel (kat)
Demokrat (r) demokrata
Demokratie (e) demokrácia
demokratisch 1. demokrata; 2. demokratikus
demonstrieren 1. demonstrál; tüntet; 2. kimutat; bebizonyít
Demut (e) alázat; alázatosság
demütig alázatos
demütigen megaláz
demzugfolge eszerint; ennek következtében
den ld. der
denen ld. der
Denkart (e) gondolkodásmód

denken

gondolkodik; gondol; képzel; das gibt einem zu denken:
ezen van mit gondolkodni; er denkt bei sich: azt gondolja
magában; er läßt sich denken, daß ...: elképzelhető,

Denker (r) gondolkodó
Denkmal (s) emlékmű; műemlék
Denkvermögen (s) gondolkodási képesség; gondolkodási készség
denkwürdig emlékezetes; nevezetes
Denkwürdigkeit (e) nevezetesség
Denkzettel (r) 1. emlékeztető; 2. intő (iskolai)
denn mert; mivel; tehát
dennoch mégis
Depesche (e) sürgöny
deponieren letétbe helyez
deportieren deportál
Depot (s) raktár; telep
der ld. die (G, D és Pl.G alakja)
derart úgy; oly módon
derartig ilyen
derb durva; goromba

der/die/das
1. a,az (névelő); 2. aki; amely; ami; 3. ez a, az a, ez az,
az az (mutató nm.)

dereinst egykor; valamikor
deren ld. der
derer ld. der
dergestalt 1. ilyenformán; 2. olyannyira
dergleichen ilyen; efféle



derjenige/diejenige/dasjenigeamaz; az a, az az
derlei ilyen; efféle
derselbe/dieselbe/dasselbe1. aki; amely; 2. ugyanaz
derweil 1. eközben; ezalatt; 2. míg; közben
derzeit most; akkor; akkoriban
desertieren dezertál
desgleichen így; hasonlóképpen
deshalb 1. emiatt; amiatt; 2. ezért; azért
designieren kijelöl
desinfizieren fertőtlenít
desperat kétségbeesett
Despot (r) zsarnok
dessen ld. der
dessenthalben azért; amiatt; akiért; amiért
dessenungeachtet 1. ennek ellenére; 2. mindamellett; mindazonáltal
Dessert (s) csemege; desszert
destillieren lepárol; desztillál
desto annál; desto besser: annál jobb
destrueren bomlaszt
deswegen azért
Detail (s) részlet
detailieren részletez
deuteln csűr-csavar; magyarázgat
deuten 1. értelmez; magyaráz; 2. jelent; jelez; 3. mutat

deutlich
1. értelmes; 2. érthető; kivehető; világos; 3. nyers (átv.);
4. őszinte

deutsch német; auf deutsch: németül; zu deutsch: németül
Deutsch (s) német (nyelv)
Deutschland Németország
Deutschtum (s) németség
Deutung (e) magyarázat; értelmezés
Devise (e) deviza
Dezember (r) december
Dezimalsystem (s) tízes számrendszer
dgl. (dergleichen) ilyen /röv./; efféle /röv./
d.h. (das heißt) azaz /röv./
d.i. (das ist) azaz /röv./
Diagnose (e) diagnózis
Dialekt (r) dialektus
dialektisch nyelvjárási; dialektikus
Dialog (r) dialógus; párbeszéd
Diamant (r) gyémánt
diät diétás
dich téged; magad; magadat; für dich: neked; részedre
dicht 1. közvetlenül; 2. sűrű; tömített; szoros
Dichte (e) sűrűség
dichten 1. költ (verset); 2. sűrít; tömít
Dichter (r) költő
dichterisch költői
dichtgedrängt zsúfolt
Dichtkunst (e) költészet
Dichtung (e) 1. költemény; 2. költészet; szépirodalom; 3. sűrítés;

dick

1. sűrű; sie sind dicke Freunde: puszipajtások; ich habe
die Sache dick: torkig vagyok vele; durch dick und dünn:
tűzön-vízen át; tűzön-vízen keresztül; 2. vastag; kövér;

dickbäuchig pocakos
Dickdarm (r) vastagbél



Dickicht (s) bozót (sűrű)
Dickmilch (e) aludttej
Dieb (r) tolvaj
Dieberei (e) tolvajlás
diebisch tolvaj
Diebstahl (r) lopás
Diele (e) 1. deszka; 2. előszoba; 3. lokál; bár; 4. palló
dielen padlóz; kideszkáz

dienen
szolgál; damit ist uns nicht gedient: ez nem segít rajtunk;
womit kann ich dienen ?: mivel szolgálhatok ?

Diener (r) szolga
dienlich hasznos
diensstuend szolgálattevő; ügyeletes; napos
Dienst (r) szolgálat
Dienstag (r) kedd
dienstägig keddi
dienstäglich keddenként; minden kedden
dienstags kedden; keddi napokon; keddenként
dienstbar szolgálatkész
Diensteifer (r) ügybuzgalom
dienstfrei szabad; szabadnapos
Dienstgrad (r) rendfokozat
Dienstleistung (e) szolgáltatás
Dienstleiter (r) szolgálatvezető
Dienstreise (e) szolgálati út; szolgálati utazás

Dienststelle (e)
1. hivatal; szerv; hatóság; 2. parancsnokság (kat); 3.
szolgálati állás; 4. szolgálati hely

diensunfähig szolgálatképtelen
diesbezüglich erre vonatkozó
dieser/diese/dieses ez; az; emez; amaz
diesesfalls ez esetben
diesjährig ez évi; idei
diesmal ezúttal
diesmalig mostani
diesseitig innenső
diesseits ezen az oldalon; az innenső oldalon
diesseits +G vmin innen
Dietrich (r) tolvajkulcs
Differenz (e) különbség; különbözet
Differenzen (Pl.) nézeteltérés
Diktat (s) 1. diktátum; 2. tollbamondás; diktálás
Diktatur (e) diktatúra
diktieren diktál
Dill (r) kapor
Dimension (e) méret; dimenzió
Diner (s) díszebéd; díszvacsora

Ding (s)

1. dolog; tárgy; holmi; 2. jószág; pára (állat); teremtés;
vor allen Dingen: mindenekelőtt; unterrichteter Dinge:
dolgavégezetlenül; er ist guter Dinge: jókedvében van;
die armen Dinger: szegény teremtések; 3. ügy; 4. valami;

dipl. (diplomiert) okl. (okleveles) /röv./
Diplom (s) 1. diploma; 2. okirat; 3. oklevél
Diplomat (r) diplomata
Diplomatie (e) diplomácia
diplomatisch 1. diplomáciai; 2. diplomatikus
Diplomingenieur (r) okleveles mérnök



dir

neked; magadnak; mit dir: veled; neben dir: melletted;
neben dir: hozzád képest; von dir: tőled; von dir: rólad; es
gehört dir: a tied

Dir. (Direktion) ig. (igazgatóság) /röv./
Dir. (Direktor) ig. (igazgató) /röv./
Direktion (e) 1. igazgatóság; 2. irány; 3. útmutatás
Direktive (e) utasítás
Direktor (r) igazgató
Direktübertragung (e) egyenes adás; közvetlen adás; élő adás
Dirigent (r) karmester
dirigieren igazgat; dirigál; vezényel
Diskus (r) diszkosz
Diskussion (e) vita
Diskuswerfen (s) diszkoszvetés
diskutieren megvitat; vitatkozik
disputieren vitatkozik
Distanz (e) távolság
Distel (s) bogáncs
Distrikt (r) kerület; körzet
Disziplin (e) 1. fegyelem; 2. tudományág; szak
disziplinarisch fegyelmi

Disziplinarverfahren (s)
fegyelmi eljárás; ein Disziplinarverfahren einleiten:
fegyelmi eljárást indít

disziplinieren fegyelmez
divers különféle
Dividend (r) osztandó
dividieren oszt
Division (e) 1. hadosztály (kat); 2. osztás
d.J. (dieses Jahres) f.é. (folyó évi) /röv./
DM (Deutsche Mark) német márka /röv./
d.M. (dieses Monats) f.hó (folyó hó) /röv./

doch
1. bár; bárcsak; freilich doch !: hát persze !; 2. de igen;
dehogynem; 3. hiszen; hát; bár; 4. mégis; de

Docht (r) kanóc
Dock (s) dokk
Dogge (e) dog
Doktor (r) doktor
Doktorat (s) doktorátus
doktorieren doktorál
Dokument (s) okmány; dokumentum
Dokumentarfilm (r) dokumentumfilm
Dolch (r) tőr
Dolmetscher (r) tolmács
Dom (r) dóm
dominieren dominál
Dominikaner (r) domonkos (szerzetes)
Donau (e) Duna
Donner (r) mennydörgés
donnern mennydörög
Donnerstag (r) csütörtök
donnerstägig csütörtöki
donnerstäglich csütörtökönként; minden csütörtökön
donnerstags csütörtökön; csütörtöki napokon; csütörtökönként
Donnerwetter (s) égiháború; zum Donnerwetter !: mennydörgős mennykő !
Doppel (s) 1. kettős (sp); páros (sp); 2. másolat
Doppeladler (r) kétfejű sas
Doppelgänger (r) hasonmás



doppelgleisig kettősvágányú
Doppelkassettenrakorder (r)kétkazettás magnó
doppeln 1. megkettőz; 2. megtalpal
Doppelname (r) kettős név
Doppelpunkt (r) kettőspont
doppelsinnig kétértelmű
Doppelspiel (s) 1. kettős játék; 2. páros (sp)
doppelt kétszeres; kettős; dupla

Doppelte (s)
vminek a kétszerese; vminek a duplája; ums Doppelte
größer: kétszerakkora

Doppelzentner (r) mázsa
Doppelzimmer (s) kétágyas szoba
doppelzüngig kétszínű
Dorf (s) falu
Dorfgemeinde (e) kisközség
dörfisch falusi
dorfmäßig falusias
Dorn (r) tövis; tüske
Dornbusch (r) csipkebokor
Dornschuh (r) ugrócipő; futócipő
Dorothea Dorottya
dörren 1. aszal; szárít; 2. szárad; aszalódik
dort ott; amott; von dort an: onnantól
dorther onnan; onnét
dorthin oda
dortlassen otthagy
Dose (e) 1. csatlakozó (dugós); 2. doboz; 3. dózis; 4.
Dosenöffner (r) konzervnyitó
dosieren adagol
Dossier (r)(s) dosszié
Dotter (r)(s) tojássárgája
dottergelb tojássárga
Dozent (r) docens
Drache (r) sárkány
Drachen (r) sárkány
drachten 1. összedrótoz; 2. sürgönyöz
Draht (r) huzal; drót
drahtlich távirati
drahtlos drótnélküli
Drahtseilbahn (e) drótkötélvasút; drótkötélpálya
drall feszes; kemény
Drama (s) dráma
Dramatiker (r) drámaíró
dramatisch drámai
drang ld. dringen

Drang (r)
1. igyekezet; törekvés; 2. tolongás; 3. tömeg; 4.
unszolás; 5. vágy; ösztön

drängen
1. sürget; hajszol; unszol; 2. szorongat; 3. tolong;
tolakodik; tolakszik

drasch ld. dreschen
drastisch drasztikus
Drau (e) Dráva
draußen odakint; kinn; kívül; von drangen: kintről
Draufgabe (e) 1. foglaló; 2. ráadás
Draufgänger (r) rámenős ember
Dreß (r) dressz; mez (sp)
drechseln esztergályoz



Drechsler (r) esztergályos
Dreck (r) 1. ganéj; szar; 2. piszok; szemét; kosz; 3. sár
dreckig piszkos; szutykos
Dreh (r) trükk; fogás
Drehbank (e) esztergapad
Drehbuch (s) forgatókönyv (film)
Drehbühne (e) forgószínpad

drehen
1. csűr-csavar; elferdít; 2. esztergályoz; 3. forgat; teker;
fordít; csavar; 4. sodor

drehen (s.) forog; megfordul; csavarodik
Dreher (r) esztergályos
Drehorgel (e) verkli
Drehstrom (r) váltakozó áram
Drehung (e) forgatás; tekerés; fordulat; csavarodás
Drehzahl (e) fordulatszám

drei
három; unser drei: mi hárman; zu dreien: hármasával; zu
dreien: hárman

Drei (e) hármas szám
dreiarmig háromkarú; háromágú
dreiblätterig háromlevelű
Dreieck (s) háromszög
dreieinhalb három és fél
Dreier (r) hármas
dreierlei háromféle
dreifach 1. hármas; 2. háromszoros
dreifarbig háromszínű
dreihundert háromszáz
dreißig harminc
Dreißig (e) harmincas (szám)
dreißiger harmincas
dreißigjährig harmincéves
dreißigste harmincadik
dreijährig hároméves
dreimal háromszor
dreiseitig háromoldalú
dreist merész; hetyke; pimasz; szemtelen
dreistöckig háromemeletes
Dreistufenrakete (e) háromlépcsős rakéta
dreistündig háromórás
dreitägig háromnapos
dreitausend háromezer
dreiviertel háromnegyed
Dreiviertel (r)(s) háromnegyedrész
dreiwöchig 1. háromhetes; 2. háromheti
dreizehn tizenhárom
dreizehnte tizenharmadik
dreschen csépel
Dresden Drezda

dringen

1. benyomul; keresztülhatol; áthatol; behatol; 2. eljut; auf
etw. dringen: sürget vmit; in jn. mit Bitten dringen:
kérésekkel ostromol; zaklat vkit; 3. sürget; követel

dringend sürgős
drinnen bent; benn; belül
dritt harmadik; das dritte Mal: harmadszor; zu dritt:
dritte harmadik
drittehalb harmadfél; két és fél
drittel harmad



Drittel (r)(s) harmadrész
drittens harmadszor
drittjährig harmadéves; harmadikos
droben fent; fenn; felül
Drogerie (e) drogéria; illatszerbolt
Drohe (e) here (méh)
drohen fenyeget
dröhnen dübörög; zúg
Drohung (e) fenyegetés
drollig fura; furcsa; mulatságos
Dromedar (s) dromedár; egypúpú teve
Droschke (e) bérkocsi
Drossel (e) rigó
drüben odaát

Druck (r)
1. elnyomás; 2. levonat; 3. nyomás; szorítás; 4. nyomat;
5. nyomtatás; 6. nyomtatvány; 7. szorongás

Drückeberger (r) lógós
drucken 1. nyom; szorít; 2. nyomtat
drücken s. 1. lapul; 2. szorong; 3. szorul
drückend nyomasztó
Drucker (r) nyomdász
Druckerei (e) nyomdászat; nyomda
Druckfehler (r) sajtóhiba
druckfertig nyomdakész
Druckknopf (r) patent
Drucksache (e) nyomtatvány
Druckschrift (e) 1. nyomdabetű; 2. nyomtatott írás; 3. nyomtatvány
drunten lent; lenn
Drusch (r) cséplés
Drüse (e) mirigy
Dtzd. (Dutzend) tucat /röv./
du te
ducken lenyom
ducken s. lapul; lapít
Duell (s) párbaj
Duft (r) illat
duften illatozik
D-Zug (r) (Durchgangszug)gyorsvonat
dulden tűr; eltűr; elvisel
duldsam türelmes; béketűrő

dumm
buta; ostoba; hülye; das wird mir schon zu dumm: ezt
kezdem már unni

Dummheit (e) butaság; ostobaság
Dummkopf (r) tökfilkó

dumpf
1. dohos; fülledt; 2. nyomasztó; nyomott; 3. szorongó; 4.
tompa; fojtott

dumpfig dohos
düngen trágyáz
Düngen (s) trágyázás
Dünger (r) trágya
dunkel sötét; homályos
dunkeln sötétedik; elsötétedik
dünn vékony; sovány; gyér; híg
Dünndarm (r) vékonybél
Dünne (e) vékonyság; véznaság
Dunst (r) 1. pára; kigőzölgés; 2. párolás; dunszt
dunsten 1. párol; dinsztel; 2. párolog; gőzölög



Duplikat (s) másodpéldány
durch túl

durch +A

1. keresztül; át; 2. révén; által; durch und durch: keresztül-
kasul; durch und durch: gyökeresen; durch Luftpost:
légipostával; durch mich: rajtam keresztül; általam; tőlem

Durchblick (r) kilátás

durchblicken
1. átlát (átv.); 2. átlátszik; kilátszik; 3. keresztüllát; 4.
keresztülnéz; 5. kiütközik

durchbrechen
1. betörik; beszakad; 2. eltörik; kettétörik; 3. keresztültör;
4. kettétör; áttör; 5. kitör

durchbrennen 1. átég; kiég; 2. átéget; kiéget; 3. meglép
durchbringen 1. átvisz; átvezet; átsegít; 2. befejez; 3. eltékozol
Durchbruch (r) 1. áttörés; 2. érvényesülés
durchdenken átgondol
durchdrängen átnyom
durchdrängen s. átnyomul; áthatol
durchdringen 1. áthatol; 2. eltölt; áthat; 3. érvényesül
durcheinander összevissza
Durcheinander (s) összevisszaság; zűrzavar
durcheinanderbringen összekever

durchfahren
1. átmegy; keresztülmegy; áthalad; keresztülhalad; 2.
átutazik; átjár; 3. bejár; beutazik; 4. végigfut

Durchfahrt (e) 1. áthajtás; átjáró; 2. átutazás
Durchfall (r) 1. bukás; kudarc; 2. hasmenés
durchfallen 1. átesik; 2. megbukik; jn. durchfallen lassen: megbuktat
durchfinden (s.) 1. átvergődik; 2. kiigazodik
Durchfluß (r) átfolyás
durchforschen átvizsgál; átkutat
Durchfuhr (e) 1. átmenő forgalom; 2. átvitel
durchführen 1. átvezet; 2. véghezvisz; végrehajt
Durchgang (r) átmenés; átkelés; átjárás; átjáró
Durchgangszug (r) gyorsvonat

durchgehen
1. átgondol; 2. átnéz; 3. bejár; 4. érvényesül; 5.
keresztülmegy; átmegy; 6. megszökik; 7. végighúzódik

durchgliedern feloszt; tagol
durchgreifend hathatós; erélyes
durchhauen 1. elver; elnáspángol; 2. keresztülvág; átvág
durchhelfen megsegít; átsegít
durchhelfen s. elboldogul vhogy; segít magán
durchjagen keresztülhajszol
durchkämpfen végigharcol
durchkommen 1. győz; 2. keresztüljut; átjut; átvergődik
durchkreuzen 1. keresztez; 2. keresztülhúz; meghiúsít
Durchlaß (r) átjáró
durchlassen átereszt; átenged
durchleben megél; átél
durchlesen átolvas
durchleuchten átfénylik; átvilágít
durchmachen átél; elszenved
Durchmesser (r) átmérő
durchmustern átvizsgál
durchnässen 1. átázik; 2. átáztat
Durchnässung (e) beázás
durchnehmen átvesz; megtárgyal
durchprügeln elpáhol

durchqueren
1. keresztez; keresztülmegy; 2. keresztülutazik; átmegy;
átutazik



Durchreise (e) átutazás; auf der Durchreise: átutazóban
durchreisen 1. átutazik; keresztülutazik; 2. beutazik; bejár
Durchreisevisum (s) átutazóvízum
Durchsage (e) bemondás
durchsagen bemond
durchschauen 1. átlát; 2. kiismer
durchscheinen átszűrődik; átfénylik
durchschießen 1. átlő; keresztüllő; 2. keresztülszáguld
Durchschlag (r) átütés; másolat
durchschlagen 1. áthatol; 2. átlyukaszt; 3. átüt; keresztülüt; elver; 4.
durchschlagen s. keresztülvágja magát
durchschlüpfen átbújik; átcsúszik
durchschneiden átvág

Durchschnitt (r)
1. átlag; im Durchschnitt: átlagosan; 2. átvágás; 3.
keresztmetszet

durchschnittlich átlagos
Durchschnittslohn (r) átlagbér
Durchschnittsmensch (r) átlagember
Durchschrift (e) másolat
durchschweifen bebarangol

durchsehen
1. átlát; keresztüllát; 2. átlátszik; kilátszik; 3. átnéz;
áttekint; átvizsgál

durchsetzen 1. érvényesít; 2. keresztülvisz
durchsetzen s. 1. érvényesül; 2. felülkerekedik

Durchsicht (e)
1. áttekintés; átnézés; átvizsgálat; 2. keresztüllátás; 3.
keresztülnézés

durchsickern átszivárog
durchspalten kettéhasít
durchsprechen megbeszél; megtárgyal
Durchstich (r) 1. átvágás; 2. szúrás
durchstöbern átkutat
durchstoßen 1. keresztültaszít; keresztüllök; 2. kilyukaszt
durchstreichen áthúz; töröl
Durchstrich (r) áthúzás; törlés
durchstudieren áttanulmányoz
durchsuchen átkutat; végigkutat; megmotoz
durchtrieben agyafúrt
durchwachen átvirraszt
durchwählen közvetlenül hív
Durchweg (r) átjáróút
durchwegs általában; kivétel nélkül
durchweichen megpuhít
durchwirken 1. átsző; besző; 2. véghezvisz
durchwollen át akar jutni
durchwühlen feltúr; összeturkál; összekever; feldúl
durchwühlen s. keresztülfurakodik
durchzählen végigszámol; megszámol
durchziehen 1. keresztülhúz; 2. keresztülvonul; átvonul
durchzucken 1. átvillan; 2. belenyilallik
Durchzug (r) 1. átvonulás; 2. kereszthuzat; 3. keresztülhúzás
durchzwängen áterőszakol



dürfen

1. -hat, -het; 2. kell; szükséges; 3. lehet; lehetséges; ich
darf nach Hause: hazamehetek; darf ich bitten ?: szabad
kérnem ?; das hätte er nicht tun dürfen: ezt nem lett
volna szabad megtennie; das dürfte so sein: meglehet;
das dürfest du wissen: tudhatnád; er darf sich dessen
nicht schämen: ezért nem kell szégyenkeznie; das dürfte
so sein: lehet, hogy így van; 4. szabad (neki); 5. teheti

durfte ld. dürfen
dürftig szűkös; silány
dürr száraz; kiaszott; terméketlen
Dürre (e) aszály; szárazság; aszottság
dursichtig átlátszó
Durst (r) szomjúság
dürsten szomjazik; dürsten nach etw.: vágyik vmire
durstig szomjas
Dusche (e) zuhany
Duschkabine (e) zuhanyzófülke; zuhanyozófülke
Düse (e) fúvóka
Dusel (r) bódultság; mámor
Düsenflugzeug (s) sugárhajtású repülőgép
düster homályos; borús; komor
Düte (e) zacskó
Dutzend (s) tucat
dutzendmal tucatszor
dutzendweise tucatszámra
duzen tegez
duzen s. tegeződik
D-Wagen (r) (Durchgangswagen)átjárókocsi (vasút)
Dynamik (e) dinamika
dz. (derzeit) e.i. (ez idő szerint) /röv./
dz (Doppelzentner) q (mázsa) /röv./
eßbar ehető
Ebbe (e) apály
ebben apad; csökken
ebd. (ebenda) uo. (ugyanott) /röv./

eben
1. egyenes; 2. pontosan; persze; das ist es eben !: éppen
ez az !; 3. sík; sima; egyenletes

Ebenbild (s) hasonmás
ebenbürtig egyenrangú; egyenértékű
ebenda ugyanitt; ugyanott
ebendaher ugyaninnen; ugyanonnan
ebendahin ugyanide; ugyanoda
ebender/ebendie/ebendasugyanez; ugyanaz
ebendeshalb éppen ezért; éppen azért
ebendieser/ebendiese/ebendiesesugyanez
ebendort ugyanott
Ebene (e) síkság
ebenerdig földszintes
ebenfalls szintén; ugyancsak
Ebenholz (s) ébenfa
ebenjener/ebenjene/ebenjenesugyanaz
Ebenmaß (s) arányosság
ebenmäßig 1. arányos; 2. szabályos
ebenso ugyanígy; ugyanúgy
ebensolange ugyanaddig
ebensolcher/ebensolche/ebensolchesugyanolyan
ebensooft ugyanannyiszor



ebensosehr ugyanannyira
ebensoviel ugyanannyi
ebensoweit ugyanolyan távolságra
ebensowenig éppoly kevéssé
ebensowohl éppúgy; csakúgy
Eber (r) 1. kan; 2. vadkan
Eßbesteck (s) evőeszköz; étkészlet
ebnen egyenget
Zebra (s) zebra
Zebrastreifen (r) zebra; gyalogátkelőhely
Zeche (e) 1. bányaüzem; 2. céh; 3. számla (kocsmai)
Echo (s) visszhang
echt igazi; valódi; eredeti
Echtheit (e) valódiság
Ecke (e) sarok; szöglet; jn. um die Ecke bringen: eltesz láb alól
eckig szögletes
Eckwohnung (e) saroklakás
Eckzahn (r) szemfog
edel nemes
edelherzig nemesszívű
Edelmut (r) nagylelkűség; nemeslelkűség
Edelstein (r) drágakő
Edelweiß (s) havasi gyopár
Zeder (e) cédrus
Eßdiele (e) étkező; ebédlő
Edmund Ödön
Efeu (r) borostyán
Effekt (r) hatás; effektus
Effektenbörse (e) értéktőzsde
effektiv effektív; tényleges
effektvoll hatásos
egal 1. egyenlő; egyforma; 2. mindegy; közömbös
Eßgeschirr (s) edény
Egge (e) borona
egoistisch önző; egoista
egründen kinyomoz; kikutat; kiderít
ehe 1. amíg; 2. mielőtt; 3. úgyis (Ausztriában)

Zehe (e)

1. gerezd; fokhagymagerezd; 2. házasság; zwecks Ehe:
házasság céljából; eine Ehe zu dritt: szerelmi háromszög
házasságban; 3. lábujj

ehebaldigst mielőbb

Ehebruch (r)
házasságtörés; Ehebruch begehen: házasságtörést
követ el; házasságot tör

ehedem hajdan; azelőtt
Ehefrau (e) feleség
Ehegatte (r) férj
ehemals egykor
ehen érc-; vas-
Ehepaar (s) házaspár
eher 1. azelőtt; 2. előbb; hamarabb; 3. inkább
Ehering (r) jegygyűrű
Ehescheidung (e) válás
Eheschein (r) házasságlevél
Eheschließung (e) házasságkötés
ehest mielőbbi
ehestens mihamarább
Zehn (e) tízes szám



Zehner (r) tízes
Zehntel (r)(s) tizedrész
ehrbar derék; tisztes; tisztességes

Ehre (e)

1. becsület; tisztesség; 2. tisztelet; megtisztelés; auf Ehre
!: szavamra !; auf Ehre und Gewissen !: szavamra !; jn.
wieder zu Ehre bringen: rehabilitál vkit; jm. zur Ehre
gereichen: becsületére; dicsőségére válik vkinek; ich
habe die Ehre !: van szerencsém !

ehren becsül; megbecsül; tisztel; megtisztel
Ehrenbeleidigung (e) becsületsértés
Ehrenbezeigung (e) tisztelgés; tiszteletadás
E#hrendiplom (s) díszoklevél
ehrenhalber becsületből; tiszteletből
Ehrenlohn (r) tiszteletdíj
Ehrenmitglied (s) tiszteletbeli tag; dísztag
Ehrenplatz (r) díszhely
Ehrensache (e) becsületbeli dolog
ehrenschänderisch becsületsértő
ehrenvoll tiszteletteljes; megtisztelő
Ehrenwort (s) becsületszó
ehrerbietig 1. mély hódolattal; 2. tiszteletteljes
Ehrfurcht (e) tisztelet; hódolat
Ehrgefühl (s) becsületérzés
Ehrgeiz (r) becsvágy
ehrgeizig becsvágyó
ehrlich becsületes
ehrlos becstelen
ehrsüchtig becsvágyó
Ehrung (e) megtisztelés; megtiszteltetés; ünnepeltetés
ehrwürdig tiszteletreméltó

Ei (s)

1. pete; faules Ei: záptojás; gerührte Eier: tojásrántotta;
das hartgekochte Ei: kemény tojás; das weichgekochte
Ei: lágy tojás; Eier legen: tojik; 2. tojás

Eiche (e) tölgyfa
Eichel (e) makk
Zeichen (s) 1. előjel; 2. jel; jelzés; jelölés; 3. jelkép; 4. jelvény
Zeichenbrett (s) rajztábla
Zeichenfilm (r) rajzfilm
Zeichenheft (s) rajzfüzet
Eichhörnchen (s) mókus
Zeichnung (e) 1. jegyzés; 2. rajz; 3. rajzolás
Eichung (e) hitelesítés (műsz)
Eid (r) eskü

Eidechse (e)
gyík; Schweizerische Eidgenossenschaft: Svájci
Ållamszövetség

Eidotter (s) tojássárgája
Eierkuchen (r) 1. omlett; 2. palacsinta
Eierschale (e) tojáshéj
Eierspeise (e) tojásrántotta
Eifer (r) buzgóság; buzgalom; mit großem Eifer: nagy
eifern 1. felhevül; tűzbe jön; 2. vetélkedik; törekszik
Eifersucht (e) féltékenység
eifersüchtig féltékeny
eiförmig tojás alakú
eifrig szorgos; buzgó
Zeigefinger (r) mutatóujj



eigen
1. furcsa; fura; 2. jellemző; sajátos; sajátságos; 3. külön;
4. különleges; 5. saját; tulajdon

Eigenart (e) sajátság
eigenartig sajátos
eigenbrötlerisch magának való; különcködő; bogaras
eigenhändig sajátkezű
Eigenheit (e) sajátosság
eigenmächtig önhatalmú; önkényes
Eigenname (r) tulajdonnév
Eigennutz (r) önzés; haszonlesés
eigens külön; különösen
Eigenschaft (e) tulajdonság; sajátosság; minőség
Eigenschaftswort (s) melléknév
Eigensinn (r) önfejűség; makacsság
eigensinnig önfejű; makacs
eigentlich tulajdonképpen; voltaképpen
Eigentor (s) öngól
Eigentum (s) tulajdon
Eigentümer (r) tulajdonos
eigentümlich sajátos; különös
Eigentümlichkeit (e) sajátosság
Eigentumswohnung (e) öröklakás
eigenwillig akaratos; önfejű; makacs
Zeiger (r) mutató
eignen (s.) 1. beleillik; 2. beválik; alkalmas; 3. illik
Eiland (s) kis sziget

Eilbote (r)
futár; küldönc; durch Eilbote: expressz (posta); mit
Eilbote: expressz (posta)

Eilbrief (r) expresszlevél
Zeile (e) 1. sietés; sietség; in Eile sein: siet; 2. sor
eilen 1. sürget; 2. sürgős

eilen (s.)
siet; igyekszik; die Zeit eilt: rohan az idő; eile mit Weile:
lassan járj, tovább érsz

eilends sietve; sebtében
Eilgut (s) gyorsáru
eilig sietős; es tut ihm eilig: sürgős a dolga
Eilzug (r) sebesvonat
Eimer (r) vödör

ein

be; ein und aus: ki-be; er weißt nicht ein und aus: nem
tudja mihez fogjon; tanácstalan; er weißt nicht weder aus
noch ein: nem tudja mihez fogjon; er weißt nicht weder
aus noch ein: tanácstalan

einander egymás
einarmig félkarú; egykarú
einäschern elhamvaszt
einatmen belélegzik
einäugig félszemű
Einbahnstraße (e) egyirányú út; egyirányú utca
Einband (r) kötés
einbauen beépít; beszerel
Einbaumöbel (Pl.) beépített bútor
Einbauschrank (r) beépített szekrény; mit einbegriffen: beleszámítva;
einberufen behív; összehív
einbezüglich 1. beszámítva; beleszámítva; 2. bezárólag
einbiegen 1. behajlik; bekanyarodik; 2. behajlít; 3. behajt
einbilden elhitet; sich etw. einbilden: nagyra van magával
Einbildung (e) 1. képzelet; képzelődés; 2. önhittség



Einblick (r) betekintés; bepillantás
einbrechen 1. betör; 2. betörik
Einbrecher (r) betörő
Einbrenne (e) rántás
Einbrennsuppe (e) rántott leves

einbringen
1. behoz; 2. betakarít; 3. helyrehoz; bepótol; 4.
jövedelmez; hoz

Einbruch (r)
1. betörés; mit Einbruch der Nacht: az éj beálltával; 2.
vminek a beállta

einbüßen elveszt; elveszít
einbüffeln bebifláz; bemagol
einbürgern meghonosít
einbürgern s. meghonosodik
eindeutig egyértelmű; félreérthetetlen
eindrinden behatol; benyomul
eindringlich nyomatékos; beható
Eindringling (r) betolakodó
Eindruck (r) benyomás
eindrucksvoll hatásos
eine ld. ein
ein/eine/ein egy
eineinhalb másfél
einen egyesít
einer ld. ein
Einer (r) egyes (szám)
einer/eine egyvalaki
einerlei 1. egyféle; egyforma; 2. mindegy; közömbös
Einerlei (s) egyformaság
einerseits egyrészt; részint; egyrészről

eines
egyvalami; mit einer Hand: félkézzel; was für
ein/eine/eines ?: milyen ?; einer/eine von euch: egyikőtök

einfach 1. egyszeres; 2. egyszerű
einfädeln befűz
einfahren 1. befut; 2. behajt (jármű); 3. behord; 4. bejár; 5.

Einfahrt (e)
bajárás; behajtás; kapubejáró; Einfahrt verboten !:
behajtani tilos !; in der Einfahrt: a kapu alatt

Einfall (r) 1. ellenséges betörés; 2. ötlet

einfallen
1. bedől; beomlik; 2. betör; beront; 3. eszébe jut; eszébe
ötlik; 4. közbeszól; közbevág

Einfalt (e) együgyűség
einfältig 1. együgyű; 2. jámbor
Einfamilienhaus (s) családi ház
einfangen 1. elfog; 2. összefogdos
einfarbig egyszínű
einfassen 1. befoglal; 2. bekerít; 3. beszeg
Einfassung (e) foglalat; keret
einfeuchten megnedvesít; benedvesít
einfinden (s.) 1. beletörődik vmibe; 2. megjelenik; beállít
Einfluß (r) 1. beömlés; befolyás; 2. hatás
Einflug (r) berepülés
einflußreich befolyásos
einförmig egyforma; egyhangú
einfressen 1. beleeszik; 2. bemar
einfressen s. bemaródik; belemaródik
einfrieren befagy
einfügen beilleszt; beiktat
einfügen s. beilleszkedik



Einfuhr (e) behozatal; import
einführen 1. bevezet; 2. bevisz; behoz; importál
Einführung (e) 1. behozatal; bevitel; import; 2. bevezetés
Einfuhrzoll (r) behozatali vám; beviteli vám
Eingabe (e) beadás; beadvány

Eingang (r)
1. beérkezés (napja); kein Eingang !: belépni tilos !; 2.
bejárat; bemenet

eingangs 1. elöljárójában; 2. kezdetben; az elején
eingebildet 1. beképzelt; önhitt; 2. képzelt
Eingeborene (r) bennszülött
eingedenk emlékezve arra
eingefleisch megrögzött

eingehen

1. befut; megérkezik; 2. belép; bemegy; 3. elpusztul;
megszűnik; auf etw. eingehen: beleegyezik; belemegy
vmibe; 4. összezsugorodik; összemegy

eingehend 1. befutó; beérkező; bejövő; 2. beható; tüzetes
eingeladen meghívott
Eingemachte (s) befőtt
eingenommen elfogult
eingeschrieben ajánlott (posta)
eingesessen 1. megtelepített; 2. otthonos
eingestehen bevall; elismer
Eingeweide (Pl.) 1. belek; 2. zsigerek
eingewöhnen rászoktat; hozzászoktat; betanít
eingewöhnen s. beleszokik; beletanul
eingewurzeit meggyökeresedett
eingleisig egyvágányú
eingliedern beiktat; beilleszt

eingreifen
1. beavatkozik; beleavatkozik; 2. bekapcsol; 3. beköt; 4.
benyúl; belenyúl; 5. közbelép

Eingriff (r) beavatkozás
Einhalt (r) megszakítás; Einhalt gebieten: véget vet
einhändig 1. egykezes; félkezes; 2. egykezű; félkezű
einhändigen átad; kézbesít
einhängen beakaszt
einhängen s. belekarol
einheimisch hazai; honi; belföldi; einheimisch werden: meghonosodik
Einheimische (r)(e) helybeli; odavalósi; őslakos
Einheit (e) egység
einheitlich egységes
Einheitspreis (r) egységár
einheizen befűt
einher ide-oda; fel s alá
einholen 1. elér; utolér; 2. megszerez; beszerez; 3. pótol; behoz
einhüllen beburkol; betakar
einhüllen s. betakarózik
einhundert egyszáz
einig 1. egyetértő; 2. egységes; einig sein sich: megegyezik
einige 1. egyesek; 2. néhány; 3. némi
einigen egyesít
einigen s. 1. egyesül; 2. megegyezik
einigermaßen 1. némiképpen; némileg; 2. valamelyest
Einigkeit (e) egyetértés; egység
einjährig egyéves
Einkauf (r) 1. bevásárlás; 2. vétel; vásár
einkaufen bevásárol
Einkäufer (r) bevásárló



Einkaufsbummel (r) bevásárlóséta
Einkaufskorb (r) bevásárlókosár
Einkaufswagen (r) bevásárlókocsi
Einkehr (e) 1. betérés; 2. vendégfogadó; Einkehr halten: betér vhova
einkehren 1. besöpör; 2. betér
einkerkern bebörtönöz
Einkind (s) egyke
einklagen bepanaszol
einklammern zárójelbe tesz
Einklang (r) összhang
einkochen befőz
einkommen 1. befolyik; bejön (pénz); 2. folyamodik; kérelmez
Einkommen (s) bevétel; jövedelem
einkreisen bekerít
Einkünfte (Pl.) jövedelem
Einlaß (r) 1. bebocsátás; 2. kiskapu
einladen 1. berak; berakodik; 2. meghív
einladend hívogató; csábító
Einladung (e) 1. berakás; berakodás; 2. meghívás; meghívó
Einlage (e) 1. betevés; betét; 2. levesbetét; 3. melléklet
einlagern 1. beraktároz; 2. beszállásol (kat)

einlassen
beereszt; bebocsát; beenged; sich in etw. einlassen:
vmibe belebocsátkozik

Einlauf (r) 1. beérkezés; 2. beöntés
einlaufen 1. beérkezik; befut; 2. összemegy (anyag)
einleben (s.) 1. beleéli magát; 2. megszokik

einlegen
1. becsavar; berak (hajat); 2. behelyez; betesz; 3.
benyújt; 4. előad; 5. eltesz; elrak (ételt télite); 6. mellékel

einlegen s.
közbenjár; ein guter Wort für jn. einlegen: szót emel vki
érdekében

einleiten bevezet; megkezd; megindít
Einleitung (e) 1. bevezetés; 2. előkészület
einliefern 1. beszállít; 2. beszolgáltat
einlösen kivált; bevált; teljesít
einmachen befőz; eltesz

einmal

egyszer; egykor; auf einmal: egyszerre csak; nicht einmal
...: még ... sem; nun einmal: így hát; es war einmal ...:
egyszer volt, hol nem volt ...; es war einmal ...: hol volt,
hol nem volt ...

Einmaleins (s) egyszeregy
einmalig egyszeri; egyedülálló; páratlan
einmarschieren bevonul
einmischen (s.) beleavatkozik
einmonatig egyhavi
einmonetlich 1. egyhavi; 2. havonkénti
einmütig 1. egybehangzó; egyetértő; 2. egyértelmű
Einnahme (e) 1. beszedés; 2. bevétel; jövedelem; 3. elfoglalás

einnehmen
1. beszed; 2. betölt; elfoglal; 3. bevesz; 4. bevételez; 5.
bevon; 6. elfogyaszt; 7. megnyer; meghódít

einnehmend megnyerő
einnicken elszundít; elszunnyad
einnisten (s.) befészkelődik; befészkeli magát
Einöde (e) puszta; pusztaság
einordnen besorol
einordnen s. beilleszkedik
Einordung (e) besorolás
einpacken becsomagol



einpauken 1. bemagol; bevág; 2. bemagoltat
einprängen 1. benyom; belenyom; 2. bevés; belevés; 3. eszébe vés
einrahmen bekeretez
einräuchern megfüstöl
einräumen 1. átenged; 2. berendez; 3. elismer; ráhagy
einräumig egyszobás
Einrede (e) ellenvetés; kifogás
einreden 1. beleszól; 2. rábeszél; rábír
einreiben bedörzsöl
einreichnen benyújt; bead
einreißen 1. beszakít; 2. lebont
einreihen besoroz
einreihig egysoros
Einreise (e) beutazás
einrichten 1. berendez; felszerel; 2. helyreigazít; 3. intéz; elrendez
einrichten s. felkészül
Einrichtung (e) 1. berendezés; felszerelés; 2. intézkedés; 3. intézmény
einrücken 1. beiktat; 2. betesz; 3. bevonul (kat)
eins ld. ein
einsam 1. lakatlan; 2. magányos; elhagyatott
Einsamkeit (e) magány
Einsatz (r) 1. belépés (zene); 2. betevés; betét; 3. bevetés (kat); 4.
einschalten 1. bekapcsol; 2. közbeiktat
einschärfen lelkére köt; schärfe es dir gut ein: vésd jól az
einschenken tölt (italt)
einschiffen (s.) 1. behajózik; 2. hajóra száll
einschl. (einschließlich) bez. (bezárólag) /röv./
einschlafen 1. elalszik; 2. elzsibbad
einschläfern elaltat
Einschlag (r) 1. becsapás; 2. becsapódás; 3. beütés

einschlagen

1. beburkol; becsomagol; eine neue Richtung
einschlagen: új irányban halad; 2. betör; bezúz; 3. beüt;
beleüt; 4. bever; belever

einschließen 1. bezár; becsuk; 2. körülzár; 3. mellékel; csatol
einschließen s. bezárkózik
einschließlich beleértve

Einschluß (r)
beszámítás; beleszámítás; mit Einschluß von etw.: vmit
beleszámítva; beszámítva

einschneiden bevág; belevág
einschneidend lényegbevágó; fontos
einschneidig egyélű
einschneien behavaz
einschränken korlátoz
einschränken s. szűkösen él; összehúzza magát
einschrauben kiég (lámpa)
Einschreibebrief (r) ajánlott levél
Einschreiben (s) ajánlott küldemény
einschreiten 1. beavatkozik; beleavatozik; 2. közbelép
einschüchtern megfélemlít
einschwärzen 1. becsempész; 2. befeketít
einsehen megtekint; betekint; belát
einseitig féloldali; egyoldali; egyoldalú
einsenden beküld
Einsender (r) beküldő
Einser (r) egyes

einsetzen
1. beállít; alkalmaz; 2. betesz; berak; 3. beültet; elültet; 4.
kinevez; beiktat; 5. megszólal; rázendít



Einsicht (e) betekintés; bepillantás; belátás
einsichtig belátó
Einsiedler (r) remete
einsilbig 1. egytagú (szó); 2. szótlan
einspannen befog
einsparen megtakarít
einsperren bezár
einsperren s. bezárkózik
einsprechen 1. ellenvet; 2. közbeszól; beleszól; 3. szót emel
einsprengen befröcsköl

einspringen
1. bereped; einsprungen für jn.: beugrik vki helyett; 2.
beugrik

Einspruch (r) ellenvetés; tiltakozás
einst egykor; hajdan; majd
einstampfen 1. betapos; letapos; bedöngöl; 2. bezúz; 3. zúzdába ad
einstecken 1. bedug; 2. zsebre vág
einsteigen beszáll; bemászik
einstellen 1. beállít; 2. megszüntet
einstellen s. 1. beáll; beköszönt; 2. megjelenik

Einstellung (e)
1. beállítás; 2. beállítottság; magatartás; 3.
megszüntetés; beszüntetés

Einstieg (r) felszállás
einstig egykori; hajdani
einstimmen 1. csatlakozik; bekapcsolódik; 2. összehangol;
einstimmig 1. egyhangú; 2. egyszólamú
einstmalig egykori
einstöckig egyemeletes
einstündig egyórai; egyórás
Einsturz (r) beomlás
einstürzen beomlik
einstweilig ideiglenes
eintägig egynapi; egynapos
eintauchen bemárt; belemárt
eintauschen becserél
eintausend egyezer
einteilen beoszt
einteilig egyrészes
eintönig egyhangú
Eintopfgericht (s) egytálétel
Eintracht (e) egyetértés
einträchtig egyetértő

eintragen
1. behord; 2. bejegyez; beír; 3. bevezet; bejegyez; 4.
jövedelmez

eintragen s. beíratkozik; felíratkozik
einträglich jövedelmező
eintreffen 1. bekövetkezik; 2. megérkezik
eintreiben 1. behajt; beterel; 2. bever

eintreten

1. beáll; bekövetkezik; für jn./etw. eintreten: vkiért/vmiért
síkraszáll; 2. belép; 3. belök; 4. berúg; 5. betapos;
beletapos; kitapos

Eintritt (r) 1. belépés; 2. kezdet; vminek a beállta
Eintrittsgeld (s) belépődíj
Eintrittskarte (e) belépőjegy
einüben 1. begyakorol; 2. betanít
einundzwanzig huszonegy
einverleiben bekebelez



Einvernehmen (s)
1. egyetértés; 2. érintkezés; 3. kihallgatás; ich bin damit
einverstanden: beleegyezem

Einverständnis (s) egyetértés; beleegyezés
Einwand (e) ellenvetés
Einwanderer (r) bevándorló
einwandfrei kifogástalan
einwärts befelé
einwechseln bevált (pénzt)
einwecken befőz; konzervál
Einweckglass (s) befőttesüveg
einweichen 1. beavat; felavat; 2. beáztat
einweihen beavat (titokba)
einweilen egyelőre; ideiglenesen
einweisen 1. beint (autónak); 2. beutal; 3. bevezet
einwenden ellenvet; kifogást tesz
einwerfen 1. bedob; behajít; 2. közbevet; megjegyez
einwickeln becsomagol
einwilligen beleegyezik

Einwilligung (e)
beleegyezés; seine Einwilligung geben zu etw.:
beleegyezését adja vmihez

einwirken hat; befolyásol
Einwohner (r) lakos; lakó
Einwurf (r) 1. bedobás; 2. bedobónyílás; 3. ellenvetés
Einzahl (e) egyes szám (nyelvt)
einzahlen befizet
einzäunen bekerít
einzeilig egysoros
Einzelfall (r) különleges eset
Einzelheit (e) részlet
einzeln 1. egyenként; külön; részletekben; 2. egyes; 3.
Einzelreise (e) magánutazás
einzelstehend 1. egyedül álló (magányos); 2. egyedülálló (kiváló)
Einzelstück (s) egyedi darab
einzelweise egyenként; külön
Einzelwirtschaft (e) egyéni gazdaság
Einzelzimmer (s) egyágyas szoba

einziehen
1. befűz; 2. behajt; beszed; 3. behív (kat); 4. behúz; 5.
beköltözik; beköltözködik; 6. beszív; 7. bevon; 8. bevonul

einzig 1. csupán; 2. egyedül; 3. egyetlen; páratlan; egyedülálló
einzigartig egyedüli; páratlan
Einzug (r) bevonulás; beköltözés
eirund tojás alakú
Eis (s) 1. fagylalt; 2. jég
Eisbär (r) jegesmedve
Eisbecher (r) fagylaltkehely
Eisen (s) vas; altes Eisen: ócskavas
Eisenbahn (e) vasút
Eisenbahner (r) vasutas
Eisenbahnfahrkarte (e) menetjegy; vasúti jegy; vonatjegy
Eisenbahnkarte (e) menetjegy; vasúti jegy; vonatjegy
Eisenbahnzug (r) vonat
Eisenbeschlag (r) vasalás; vasveret
Eisenbeton (r) vasbeton
eisenhaltig vastartalú; vasas
Eisenhüttenwesen (s) vaskohászat
Eisenzeit (e) vaskorszak
eisern vasból való; vas-



Eisfeld (s) jégmező
eisig jeges; fagyos
Zeisig (r) csíz
Eiskunstlauf (r) műkorcsolyázás
Eiskunstläufer (r) műkorcsolyázó
Eislauf (r) korcsolyázás
Eismeer (s) Jeges-tenger
Eistreiben (s) jégzajlás
Eiszapfen (r) jégcsap
Eiszeit (e) jégkorszak

Zeit (e)

1. idő; 2. idpszak; korszak; zu unserer Zeit: a mi
időnkben; ich habe keine Zeit: nincs időm; es ist Zeit:
ideje már; seit der Zeit: azóta; amióta; während der Zeit,
daß ...: miközben ...; stille Zeit: holt idény; aus der Zeit:
korabeli; morgen um diese Zeit: holnap ilyenkor; zu jeder
Zeit: bármikor; akármikor

eitel 1. hiú; 2. merő; csupa; 3. üres
Eitelkeit (e) hiúság
Eiter (r) genny
Eiterbeule (e) tályog
Zeitgenosse (r) kortárs
Zeitmangel (r) időhiány
Zeitpunkt (r) időpont
Zeitraum (r) időszak; időtartam
Zeitrechnung (e) időszámítás
Zeitschrift (e) folyóirat
Zeitung (e) újság; hírlap
Zeitungskiosk (r) újságosbódé
Zeitungsredaktion (e) lapszerkesztőség; újságszerkesztőség
Zeitungsverlag (r) lapkiadó vállalat
Zeitunsschau (e) lapszemle; sajtószemle
Zeitvertreib (r) időtöltés
Zeitwort (s) ige
Zeitzeichen (s) időjelzés (rádióban)
Eiweiß (s) tojásfehérje
ekel 1. kellemetlen; 2. kényes; 3. undorító
Ekel (r) 1. émelygés; 2. undor; utálat
ekelerregend undorító
ekelhaft ld. ekel
ekeln undorít
ekeln s. undorodik
elastisch elasztikus; rugalmas
Elbe (e) Elba
Elefant (r) elefánt
elegant választékos; elegáns
elektisieren megvillanyoz; felvillanyoz
Elektizität (e) villamosság; elektromosság
elektrifizieren villamosít
Elektriker (r) villanyszerelő
elektrisch elektromos
Elektrische (e) villamos
Elektrizitätswerk (s) Elektromos Művek
Elektroherd (r) villanytűzhely
Element (s) elem
elementar elemi
Elementarunterricht (r) elemi oktatás
elend nyomorult; pocsék



Elend (s) nyomor; nyomorúság; ínség
elf tizenegy
Elf (e) 1. csapat (tizenegy fős) (sp); 2. tizenegyes (szám)
Elf (r) manó; tündér
Elfenbein (s) elefántcsont
Elfer (r) tizenegyes
elferlei tizenegyféle
elfjährig tizenegyéves
elfmal tizenegyszer
elfmalig tizenegyszeri
elfte tizenegyedik
Elftel (s) tizenegyedrész
elftens tizenegyedszer
Elisabeth Erzsébet
Ellbogen (r) könyök
Zelle (e) 1. cella; zárka; 2. fülke; kamra; 3. sejt
Ellenbogen (r) könyök
ellenlang rőfnyi
Ellenware (e) rövidáru
ellenweise rőfszámra
Ellipse (e) ellipszis
Eßlöffel (r) evőkanál
Eloquenz (e) ékesszólás
Elster (e) szarka
Zelt (s) sátor
Eltern (Pl.) szülők
elternlos apátlan-anyátlan; árva
Email (s) zománc
Zement (r)(s) cement
emigrieren emigrál
Emmerich Imre
empfahl ld. empfehlen
Empfang (r) 1. átvétel; 2. fogadás; fogadtatás; 3. vétel (rádió)
empfangen 1. átvesz; elfogad; 2. fog; vesz (adást); 3. megkap
Empfänger (r) 1. átvevő; vevőkészülék; 2. címzett
Empfängnis (e) 1. fogamzás; 2. megkapás
Empfangsbestätigung (e)átvételi elismervény
Empfangsbüro (s) recepció
empfehlbar ajánlható
empfehlen ajánl

empfehlen s.
1. ajánlkozik; 2. elbúcsúzik; es empfehlt sich: ajánlatos;
sich empfehlen lassen: üdvözletét küldi

empfehlenswert ajánlatos
Empfehlung (e) 1. ajánlás; 2. üdvözlet
empfinden érez
empfindlich érzékeny; fájdalmas
empfindsam érzékeny; érzelmes
Empfindung (e) érzés; érzet
empfing ld. empfangen
empfohlen ld. empfehlen
empfunden ld. empfinden
empor felfelé
emporbringen felvirágoztat; felemel; fellendít
empören felháborít
empören s. felháborodik; fellázad
emporkommen feljön; felemelkedik; feljut
emporragen kimagaslik



empört felháborodott
emportauchen felmerül
Empörung (e) felháborodás; lázadás; zendülés
emsig serény; igyekvő; dolgos

Ende (s)

vég; befejezés; Ende Juli: július végén; letzten Endes:
végeredményben; ein Ende haben: végetér; ein Ende
nehmen: végetér; etw. ein Ende machen: véget vet
vminek; befejez vmit; etw. ein Ende bereiten: véget vet
vminek; befejez vmit; es nimmt kein Ende: se vége se
hossza; zu Ende führen: befejez; véghezvisz; zu Ende
bringen: befejez; véghezvisz; zu Ende gehen: végéhez
közeledik; végét járja; zu dem Ende, daß ...: avégett,
hogy ...; azért, hogy ...; das dicke Ende kommt nach:

enden 1. befejeződik; végződik; 2. bevégez; befejez
endgültig 1. végérvényesen; 2. végleges
endigen ld. enden
Endlampf (r) végső küzdelem
endlich 1. végles; 2. végül; végre
endlos végtelen; vég nélkül
Endresultat (s) végeredmény
Endspiel (s) döntő (sp)
Endstation (e) végállomás
Endung (e) végződés
Endziel (s) végcél
Energie (e) energia
energisch erélyes; energikus
eng szűk; szoros
Engagement (s) szerződés; szerződtetés; kötelezettség
engagieren szerződtet; alkalmaz

Enge (e)
1. szűk hely; in die Emge treiben: sarokba szorít; 2.
szűkösség; szorosság; szorultság

Engel (r) angyal
engherzig szűkkeblű
England Anglia
Engländer (r) angol (ember)
englisch angol
Englisch (s) angol (nyelv)
Engpaß (r) 1. hegyszoros; 2. szűk keresztmetszet
engsichtig szűk látókörű
Zenit (r)(s) tetőpont; zenit
Enkel (r) unoka
Enkelin (e) leányunoka
enorm roppant nagy
Enquete (e) ankét
Ensemble (s) együttes
Zensur (e) osztályzat; érdemjegy
Entartung (e) elfajulás
entbehren nélkülöz

entbehrlich
nélkülözhető; jm. seinen Gruß entbieten: üdvözletét küldi
vkinek

entbinden
1. felold; 2. feloldoz; 3. szülést levezet; sie wurde eines
Knaben entbunden: fiút szült

entblößen kitakar; felfed
entbrennen fellobban; lángra lobban
entdecken 1. felfed; 2. felfedez
Entdecker (r) felfedező
Ente (e) kacsa



entehren meggyaláz
enteignen kisajátít
Entericht (r) gácsér
entfachen lángra lobban

entfallen
1. jut; esik vkire/vmire; es ist mit entfallen: elfelejtettem;
2. kiesik; kihull; elesik; 3. megszűnik; elfelejtődik

entfalten 1. kibont; kifejt; 2. kibontakoztat
entfalten s. kibontakozik
entfernen eltávolít
entfernen s. eltávolodik; eltávozik

Entfernung (e)
1. eltávolítás; eine Entfernung zurücklegen: távolságot
megtesz; 2. távolság; 3. távozás

entfert távoli
entfesseln 1. bilincsitől felold; 2. kirobbant
entflammen fellángol
entfliehen megszökik
entfremden elidegenít
entfremden s. elidegenedik
entführen megszöktet

entgegen +D

ellen; ellenére; ellenkezően; dem Befehl entgegen: a
parancs ellenére; entgegen sein: ellentétben van;
entgegen sein: ellenez

entgegenbringen
szembehoz /ellentétbe hoz; jm. Mißtrauen
entgegenbringen: bizalmatlan vkivel

entgegenkommen 1. elé megy; elé jön; 2. eleget tesz
Entgegenkommen (s) előzékenység
entgegenkommend előzékeny
entgegennehmen átvesz
entgegensetzt ellentétes; ellenkező
entgegnen viszonoz; válaszol
entgehen 1. elkerül; 2. elmenekül
entgelten 1. kárpótol; visszafizet; 2. lakol; megszenved; 3. viszonoz
entgleisen kisiklik
entglühen felizzik
enthalten tartalmaz
enthalten s. tartózkodik
enthaltsam önmegtartóztató
enthaupten lefejez
entheben 1. felment; 2. kivesz; kiemel
enthüllen leleplez
enthusiastisch lelkes
entkeimen csírátlanít
entkleiden kivetkőztet; levetkőztet
entkleiden s. levetkőzik
entkommen megmenekül
entkräften 1. érvénytelenít; 2. gyengít
entkräftet erőtlen; elgyengült

entladen
1. kirak; kirakodik; 2. kisüt (elektromosság); 3. ürít
(lőfegyver)

entladen s. 1. elsül; kisül; 2. lerak

entlang
mellett; mentén; entlang den/dem Strom: a folyam
mentén; entlang des Stromes: a folyam mentén

entlang +A/+D hosszában; mentében
entlassen 1. elbocsát; 2. elenged
entlasten 1. jóváír; 2. tehermentesít
Entlastungszeuge (r) mentőtanú
entledigen (s.) megszabadul



entleeren kiürít
entlegen távoli; félreeső
Entlehnung (e) 1. átvétel; 2. kölcsönvétel
entlohnen díjaz; megfizet
entmilitarisieren demilitarizál
entmutigen elcsüggeszt
Entnahme (e) 1. kivétel; 2. kivevés
entnehmen kivesz; merít
Zentner (r) 1. fél mázsa; fél métermázsa; 2. métermázsa (Ausztria)
Zentrale (e) központ
Zentralheizung (e) központi fűtés
enträtseln megfejt; kibetűz
Entrechtung (e) jogfosztás
Entree (s) 1. bejárat; 2. belépődíj

entreißen
elragad; elvon; ich entriß mich ihm: kitépem magam a
kezei közül

entrichten megfizet; leró
entrinnen 1. kifolyik; lefolyik; elfolyik; 2. megmenekül
entrücken 1. elragad; 2. eltol; elmozdít
Zentrum (s) központ; centrum
entrüsten felháborít
entrüsten s. felháborodik
entsagen lemond
entschädigen kárpótol; kártalanít
Entschädigung (e) kártérítés; kárpótlás
entscheiden eldönt; elhatároz
entscheiden s. eldől; elválik; sich entscheiden für etw.: dönt vmi mellett

Entscheidung (e)

döntés; határozat; eine Entscheidung treffen: határozatot
hoz; döntést hoz; határoz; eine Entscheidung fällen:
határozatot hoz

entscheidungsberechtigt döntésre jogosult
Entscheidungsspiel (s) döntő (sp)
entschieden határozott
entschließen (s.) elhatározza magát
Entschlossenheit (e) elszántság; eltökéltség

Entschluß (r)
1. elhatározás; 2. határozat; döntés; einen Entschluß
fassen: elhatároz vmit; elszánja magát vmire

entschuldigen 1. megbocsát; 2. ment; 3. menteget
entschuldigen s. 1. bocsánatot kér; mentegetőzik; 2. kimenti magát

Entschuldigung (e)
1. bocsánatkérés; mentegetőzés; jn. um Entschuldigung
bitten: bocsánatot kér vkitől; 2. mentség

entschüpfen kicsúszik; kisiklik
entschwinden 1. elenyészik; 2. eltűnik
entsenden elküld; megküld; kiküld
entsetzen 1. felment (kat); 2. letesz; 3. megfoszt; 4. megrémít;
entsetzen s. 1. iszonyat; rémület; 2. megborzad; megrémül
entsetzlich szörnyű; iszonyú; rémítő
entsinnen (s.) emlékezik
entspinnen (s.) támad
entsprechen megfelel

entsprechend
1. megfelelő; 2. szerint; vminek megfelelően; dem Befehl
entsprechend: a parancs szerint

entspringen
1. elszökik; megszökik; kereket old; 2. ered; fakad;
származik

entstammen ered
entstehen keletkezik; támad
Entstehung (e) keletkezés



entstellen eltorzít; elcsúfít
enttäuschen csalódást okoz; kiábrándít
enttäuschen s. csalódik; kiábrándul
Enttäuschung (e) csalódás; kiábrándulás
entvölkert elnéptelenedett
entw. (entweder) v. (vagy) /röv./
entwachsen kinő
entwaffnen lefegyverez
entwässern kiszárít; lecsapol
entweder vagy; entweder ..., oder ...: vagy ..., vagy ...
entwenden eltulajdonít
entwerfen eltervez; vázlatot készít
entwerten elértéktelenít; leértékel
entwerten s. elértéktelenedik
Entwerter (r) jegylyukasztó
Entwertung (e) értéktelenítés; elértéktelenedés

entwickeln
1. előhív (fényképet); 2. fejleszt; kifejleszt; 3. felfed; 4.
kifejt; fejteget; kibogoz

entwickeln s. kifejlődik; fejlődik; keletkezik
entwickelt fejlett
Entwicklung (e) 1. előhívás (fénykép); 2. fejlődés; fejlesztés
entwirren kibonyolít; kibogoz
entwischen megszökik; elillan; kereket old
entwöhnen 1. elszoktat; leszoktat; 2. elválaszt (gyermeket)
entwöhnen s. leszokik; elszokik
entwölken (s.) kitisztul; kiderül (ég)
entwürdigen lealacsonyít; megaláz
Entwurf (r) terv; tervezet; tervrajz; vázlat
entwurzeln kitép (gyökerestől)
entziehen elvon; megvon
entziehen s. kivonja magát
entziffern kibetűz; megfejt

entzücken
elragad; elbájol; entzückt sein von etw.: el van ragadtatva
vmitől

entzückent elragadó; elbájoló
Entzückung (e) elragadtatás; rajongás
entzünden meggyújt
entzündlich gyúlékony
Entzündung (e) gyulladás
entzwei ketté; széjjel; szét
entzweien összeveszít; pártokra szakít
entzweien s. összeveszik
Epidemie (e) járvány
episch epikai; epikus
Episode (e) epizód
Epoche (e) korszak; időszak
Zepter (r)(s) jogar; kormánypálca
er ő
erachten tart; vél
Erachten (s) nézet; vélemény; meines Erachtens: nézetem szerint

erbarmen

megindít (sajnálatra); js. sich erbarmen: megkönyörül
vkin; megszán vkit; über jn. sich erbarmen: megkönyörül
vkin; megszán vkit

Erbarmen (s) könyörület; irgalom
erbärmlich 1. gaz; nyomorult; 2. siralmas; 3. szánalmas
erbarmungslos könyörtelen; kegyetlen
erbauen 1. felépít; emel; 2. termel



erbauen s. 1. épül; 2. gyönyörködik
Erbauer (r) építő; építész
erbaulich épületes
Erbe (e) örökös
Erbe (s) örökség; js. Erbe antreten: vki örökébe lép
erbeben megremeg
erben örököl
erbeuten zsákmányol
Erbin (e) örökös (nő)
erbitten 1. kérlel; kiengesztel; 2. kikér
erbittert elkeseredett
erblassen elhalványodik; eltűnik; elfakul
Erblasser (r) örökhagyó
erbleichen elsápad; elhalványodik
erblich 1. örökölhető; 2. örökölt; 3. örökös
erblicken meglát; észrevesz
erblinden megvakul
erbost haragos
erbrechen feltör
erbrechen s. 1. hányás; 2. kihány; kiokád
erbringen meghoz; den Beweis erbringen: bebizonyít
Erbschaft (e) örökség; hagyaték
Erbse (e) borsó
Erbteil (r)(s) örökrész
Erdapfel (r) burgonya; krumpli
Erdbagger (r) földkotró; exkavátor
Erdball (r) földgolyó
Erdbeben (s) földrengés
Erdbeere (e) szamóca; földieper

Erdboden (r)
föld; a föld felszíne; dem Erdboden gleichmachen: földig
lerombol

Erde (e) talaj; föld
erden 1. földből való; agyagból való; 2. földel
erdenken elgondol; kigondol; kieszel
erdenklich elképzelhető; gondolható
Erdgas (s) földgáz
Erdgeschoß (s) földszint
erdichten 1. kohol; 2. költ
erdig földes
Erdkarte (e) a Föld térképe; világtérkép
Erdkunde (e) földrajz
Erdnuß (e) földimogyoró
Erdöl (s) kőolaj
erdrosseln megfojt
erdrücken elnyom; agyonnyom
erdrücken (r) földhát
erdrückend 1. nyomasztó; 2. nyomós
Erdteil (r) földrész; künstlicher Erdtrabant: műhold
erduiden eltűr; elszenved
ereifern (s.) felbuzdul; nekihevül
ereignen (s.) megtörténik; megesik; előfordul
Ereignis (s) esemény
ereilen 1. behoz; 2. elér; beér
Zeremonie (e) szertarás; ceremónia
ererbt öröklött; örökölt
erfahren 1. megtud; értesül; 2. tapasztal; átél; 3. tapasztalt
Erfahrung (e) tapasztalat; in Erfahrung bringen: tudomást szerez róla



Erfahrungsaustausch (r) tapasztalatcsere
Zerfall (r) bomlás
erfassen 1. elragad; 2. felfog; megért; 3. felölel; 4. megfog;
erfinden 1. feltalál; kitalál; 2. kohol
Erfinder (r) feltaláló
erfinderisch leleményes
Erfindung (e) 1. koholmány; 2. találmány; kitalálás
erfolderlich 1. megkívánható; 2. megkívánt; 3. szükséges

Erfolg (r)
siker; eredmény; Erfolge erzielen: sikereket ér el; Erfolge
erreichen: sikereket ér el

erfolgen bekövetkezik
erfolglos eredménytelen; sikertelen
erfolgreich sikeres
erfordern megkövetel; megkíván
Erfordernis (s) követelmény
erforschen kikutat
erfreuen megörvendeztet
erfreuen s. örül
erfreulich örvendetes
erfrieren megfagy; elfagy
erfrischen felfrissít; felüdít; hűsít
erfrischen s. felfrissül
Erfrischung (e) 1. felfrissítés; 2. frissítő (ital)
Erfrissungsgetränk (s) üdítő ital
erfüllen 1. megtölt; 2. teljesít; véghezvisz
erfüllen s. teljesül; beteljesedik

Erfüllung (e)
1. megtöltés; 2. teljesítés; teljesülés; in Erfüllung gehen:
teljesül; beteljesedik

ergänzen kiegészít; pótol
Ergänzung (e) kiegészítés; pótlás

ergeben
1. alázatos; Ihr ergebener: kész híve (levélben); 2.
engedelmes; 3. eredményez; 4. hű; hűséges

ergeben s. 1. következik; adódik; 2. megadja magát
Ergebnis (s) eredmény
ergebnislos eredménytelen
Ergehen (s) hogylét
ergiebig 1. jövedelmező; jól fizető; 2. kiadós; 3. termékeny
ergießen kiönt; eláraszt

ergießen s.
1. elözönlik; sich in Tränen ergießen: könnyekre fakad; 2.
ömlik; torkollik

erglühen izzásba jön; felhevül

ergötzen
gyönyörködtet; sich an etw. ergötzen: gyönyörködik
vmiben; sich an etw. ergötzen: derül vmin

ergrauen megőszül

ergreifen

1. fog; 2. folyamodik; einen Beruf ergreifen: pályára lép;
von etw. Besitz ergreifen: birtokába vesz vmit; die Flucht
ergreifen: megfutamodik; auf frischer Tat ergreifen: tetten
ér; 3. megragad; megfog; meghat; 4. nyúl

ergreifend megható; megkapó
ergriffen meghatott
Erguß (r) 1. kiömlés; kiáramlás; 2. ömlengés

erhaben
1. fenséges; fennkölt; über etw. erhaben sein: vmi fölött
áll (átv.); 2. kiemelkedő; domború

erhalten 1. eltart; megtart; fenntart; megőriz; 2. megkap
erhalten s. 1. fennmarad; megmarad; 2. fenntartja magát
erhältlich kapható
Erhaltung (e) eltartás; megtartás; fenntarás



erheben
1. beszed; behajt; 2. emel; 3. érvényesít; 4. felemel; 5.
kiderít; megállapít; 6. tesz

erheben s.
1. felkel; felemelkedik; 2. fellázad; 3. felmerül; felvetődik;
4. támad; keletkezik; kerekedik

erhebend felemelő
erheblich tetemes; jelentős

Erhebung (e)
1. beszedés; behajtás; 2. felemelés; kiemelés; 3.
felkelés; 4. magaslat; halom; 5. nyomozás

erheitern felvidít; felderít
erhellen megvilágít
erhitzen felhevít; tüzesít; izzít
erhitzen s. felhevül; kimelegszik
erhöben 1. felemel; emel; 2. megnagyobbít; fokoz; növel

Erhöhung (e)
1. felemelés; 2. fokozás; fokozódás; 3. magaslat; halom;
4. nagyobbodás; nagyobbítás

erholen 1. elhoz; 2. kikér
erholen s. összeszedi magát; kipiheni magát
Erholung (e) 1. felépülés; 2. üdülés
erhören meghallgat
erinnerlich emlékezetes
erinnern emlékeztet
erinnern s. emlékszik
Erinnerung (e) emlékezés; emlékezet; emlék
erkälten 1. elhidegül; 2. kihűlik; 3. lehűt; kihűt
erkälten s. megfázik
Erkältung (e) megfázás
erkämpfen kivív; kiharcol
erkennen felismer; megismer; elismer
Erkenntnis (e) felismerés; megismerés
Erker (r) erkély
erklären 1. kijelent; kinyilvánít; 2. megmagyaráz
erklären s. nyilatkozik; den Krieg erklären: hadat üzen
Erklärung (e) magyarázat; nyilatkozat; vallomás
erklettern megmászik
erkranken an +D megbetegszik vmiben
erkundigen (s.) tudakozódik; érdeklődik
Erlaß (r) 1. elengedés; 2. rendelet; kiadvány
erlahmen 1. elfárad; lankad; 2. megbénul
erlangen elér; elnyer
erlassen 1. elenged; megenged; 2. kibocsát; kiad
Erlaubnis (e) engedély
erläutern megmagyaráz
Erle (e) égerfa
erleben átél; megér
Erlebnis (s) élmény
erledigen elintéz
erleichtern megkönnyít; enyhít
Erleichterung (e) könnyítés; megkönnyebbülés

erleiden
szenved; elszenved; Totalschaden erleiden: totálkáros
lesz; totálkárt szenved

erlernen megtanul
erleuchten megvilágít
erlogen koholt; hazug
Erlös (r) bevétel
erlosch ld. erlöschen
erlöschen kialszik; elhamvad; megszűnik; hatályát veszti
erlösen megvált



Erlösung (e) megváltás
ermächtigen felhatalmaz
ermahnen figyelmeztet
ermäßigen mérsékel; leszállít
ermäßigt kedvezményes; mérsékelt
ermangeln 1. elmulaszt; 2. híján van
Ermattung (e) bágyadtság; fáradtság

Ermessen (s)
1. belátás; 2. megítélés; nach meinem Ermessen:
megítélésem szerint

ermitteln kiderít; kinyomoz
ermöglichen lehetővé tesz
ermorden meggyilkol
ermüden 1. elfárad; kifárad; kimerül; 2. elfáraszt; kifáraszt; kimerít
ermüdend fárasztó
ermutigen bátorít; buzdít
ernähren táplál
ernähren s. táplálkozik
ernennen kinevez
erneuern megújít; felújít
erniedrigen lealacsonyít; megaláz
ernst 1. Ernő; 2. komoly

Ernst (r)

komolyság; Ernst werden: komolyra fordul vmi; Ernst
werden: elkomolyodik vki; Ernst werden: megkomolyodik
vki; ist das Ihr Ernst !: komolyan gondolja !; komolyan
mondja !; im Ernst: komolyan

Ernte (e) 1. aratás; 2. termés
Ernteentrag (r) terméshozam
ernten arat
erobern meghódít
eröffnen 1. feltár; 2. megnyit; megkezd
eröffnen +D közöl vkivel
erörtern tárgyal; fejteget
erpressen megzsarol
erproben kipróbál; kitapasztal
erquicken felüdít; felfrissít
erquickend üdítő
erraten eltalál; kitalál
Zerrbild (s) torzkép
erregen 1. ébreszt; felébreszt; kelt; 2. izgat
Erregung (e) izgalom; izgatottság
erreichen elér; utolér
errichten emel; felállít; létesít; alapít
erringen kiküzd; kivív; díjat elnyer
erröten elpirul
Zerrung (e) rándulás; húzódás (testrészé)
Errungenschaft (e) vívmány

Ersatz (r)
1. kárpótlás; 2. pótanyag; 3. pótlás; kiegészítés; 4.
pótszer; pótlék

Ersatzmann (r) tartalék (sp)
Ersatzteil (s) alkatrész
erscheinen 1. megjelenik; feltűnik; 2. tűnik; látszik
Erscheinung (e) 1. jelenség; 2. látomás; 3. megjelenés
erschlaffern elernyed; ellankad
erschlagen agyonüt; agyonver
erschließen 1. felnyit; kinyit; 2. feltár; 3. kikövetkeztet
erschließen s. feltárul
erschöpfen kimerít



erschöpft kimerült
erschrecken 1. megijed; 2. megijeszt
erschreckend ijesztő
erschüttern 1. megrázkódtat; 2. megrendít; megráz
erschweren megnehezít
ersetzen kipótol; megtérít
ersichtlich látható; világos
ersinnen kieszel; kiagyal
ersparen megtakarít; jm. etw. ersparen: megkímél vkit vmitől
Ersparnis (e)(s) megtakarítás; megtakarított pénz

erst
1. csak; für erste: először is; für erste: egyelőre; erst
dann: majd csak akkor; 2. először; előbb; eleinte; 3. első

erstarken megerősödik
erstarren megdermed; megmerevedik

erstatten
1. megtérít; 2. megtesz; Bericht erstatten: jelentést tesz;
einen Besuch erstatten: látogatást tesz

Erstaufführung (e) bemutató előadás (színház)
erstaunen 1. csodálatba ejt; 2. csodálkozik; bámul
Erstaunen (s) meglepetés
erste 1. először; előbb; eleinte; 2. első
Erste (r) elseje
Erste (r)(e) első helyezett
erstechen agyonszúr; leszúr
erstecken (s.) kiterjed; elnyúlik
erstehen 1. keletkezik; ered; származik; 2. megvesz; vásárol
Erste-Hilfe-Ausrüstung (e)elsősegélydoboz

ersteigen
megmászik; das erstemal: először; zum erstemal:
először; beim erstemal: első alkalommal

ersterer/erstere/ersteres az előbbi
Ersthilfestation (e) elsősegélynyújtó hely
ersticken 1. megfojt; elfojt; 2. megfullad
erstklassig elsőosztályú; elsőrendű
erstmalig első; előszöri
erstmals első ízben
erstrangig elsőrangú
erstreben 1. elér; elnyer; 2. törekszik

Zerstreuunug (e)
1. szétszórás; szétszóródás; 2. szórakozás; 3.
szórakozottság

erstummen elnémul
erstürmen megrohamoz
ersuchen 1. felhív; 2. megkér; 3. megkeres
ertappen tetten ér
erteilen ad; megad; adományoz; osztogat
ertönen felcsendül; felhangzik
Ertrag (r) jövedelem; hozam
ertragen elvisel; eltűr
erträglich elviselhető; tűrhető
ertränken 1. elfojt; 2. vízbe fojt
ertrinken vízbe fullad
ertsens először is
erübringen félretesz; fenntart
erübringen s. felesleges; szükségtelen
erwachen felébred
erwachsen 1. ered; felmerül; támad; 2. felnő; serdül; 3. felnőtt
Erwachsene (r)(s) felnőtt
erwägen megfontol; mérlegel
Erwägung (e) megfontolás; in Erwägung ziehen: fontolóra vesz



erwählen megválaszt
erwähnen megemlít
erwärmen megmelegít; felmelegít
erwarten elvár; megvár
Erwartung (e) várakozás
erwartungsvoll 1. várakozásteljes; 2. várakozva
erwebslos munka nélkül; kereset nélkül
erwecken ébreszt; felkelt
erweichen meglágyít; megpuhít
erweisbar bizonyítható

erweisen
1. ad; nyújt; 2. bebizonyít; kimutat; 3. tesz; erweisen sich
als ...: vmilyennek bizonyul

erweitern tágít; szélesít; szélesbít; bővít

Erwerb (r)
1. ipar; foglalkozás; 2. kereset; 3. megszerzés; 4.
szerzemény

erwerben 1. keres; 2. megszerez
erwerbsfähig keresetképes
erwidern 1. válaszol; felel; 2. viszonoz
erwirken kieszközöl; elér
erwischen elkap; elcsíp
Zerwürfnis (s) viszály
erwürgen megfojt
Erz (s) érc
erzählen elbeszél; mesél; man erzählt sich ...: azt beszélik ...
Erzählung (e) elbeszélés
Erzbischof (r) érsek
erzeugen termel; gyárt
Erzfeind (r) örök ellenség
erziehen felnevel; zur Selbständigkeit erziehen: önállóságra nevel
Erzieher (r) nevelő
Erzieherin (e) nevelőnő
Erziehung (e) nevelés
Erziehungsurlaub (r) gyermekgondozási szabadság
erzielen 1. céloz; törekszik; 2. célt ér; elér; 3. megcéloz; célt
erzittern megremeg
erzürnen 1. megharagít; 2. megharagszik
erzwingen kierőszakol; kicsikar

es
ő; az; es friert mich: fázom; es regnet: esik; es ist Zeit: itt
az idő

Esche (e) kőrisfa
Esel (r) szamár
Espresso (s) eszpresszó
essen étkezik; eszik; zu Mittag essen: ebédel
Essen (s) 1. étel; 2. evés
Essig (r) ecet
Este (r) észt (ember)
estnisch észt
Etage (e) emelet (Ausztria)
Etagenbett (s) emeletes ágy
etappenweise szakaszonként
Ethik (e) etika
ethisch etikus; etikai
Eßtisch (r) ebédlőasztal
etlich néhány
etlichemal néhányszor
etliches némi; valami
etnisch etnikai; népi



Zettel (r) cédula
Etui (s) 1. doboz; 2. tok; tartó
etwa mintegy; körülbelül
etwaig esetleges
etwas 1. kevéssé; kissé; 2. valami; kevés; némi; 3. valamivel
Etzel Etele; Attila
euch 1. magatoknak; 2. nektek; 3. titeket; benneteket;

euer/eure/euer

a ti -tok, -tek, -tök; a tiétek; a magatoké; wir denken
euch: gondolunk rátok; megemlékezünk rólatok; euer
Kind: gyermeketek /

euerseits részetekről
euersgleichen hozzátok hasonló
E-Zug (r) sebesvonat

Zeug (s)

1. dolog; izé; dummes Zeug: hülyeség; buta beszéd;
verworrenes Zeug reden: össze-vissza beszél; 2. eszköz;
holmi; 3. szövet; anyag

Zeuge (r) tanú
Eugen Ödön
Zeugenaussage (e) tanúvallomás
Zeughaus (s) 1. arzenál; 2. hadtörténeti múzeum
Zeugnis (s) 1. bizonyíték; 2. bizonyítvány; 3. tanúvallomás
Eule (e) bagoly
eurethalben értetek; végettetek; miattatok; kedvetekért
euretwegen ld. eurethalben; um euretwillen: ld. eurethalben
Europa Európa
Europäer európai (ember)
europäisch európai
Europameister (r) Európa-bajnok (sp)
Euter (s) tőgy
evakulieren kiürít
evangelisch evangélikus
eventuell esetleg; esetleges
Eßwaren (Pl.) élelmiszer
ewig örök; örökkévaló; auf ewig: örökre
Ewigleit (e) örökkévalóság
Examen (s) 1. vizsga; sein Examen bestehen: levizsgázik; 2.
examinieren 1. megvizsgál; 2. vizsgáztat
exekutiv végrehajtó
Exekutive (e) végrehajtó hatalom; karhatalom
Exempel (s) példa
Exemplar (s) példány
exemplarisch példás; példaszerű; példamutató
exerzieren 1. gyakorlatozik; 2. gyakorol
Exil (s) száműzetés
exilieren száműz
Existenz (e) lét; létezés; létfenntartás
existenzfähig életképes
existieren létezik; fennáll
Exkrement (s) ürülék
exotisch egzotikus
Experiment (s) kísérlet
Experte (s) szakértő
Expl. (Exemplar) példány /röv./
explizieren megmagyaráz
explodieren felrobban
Explosion (e) robbanás
explosiv robbanó; robbanékony



Export (r) export
exportieren exportál
Expositur (s) kirendeltség
Expreß (r) expresszvonat
Expreßbrief (r) expresszlevél
extemporieren rögtönöz
Exterritorialität (e) területenkívüliség
extra különleges
Extraausgabe (e) különkiadás
Extrakt (r)(s) kivonat
extraodinär rendkívüli
Extraschicht (e) rendkívüli műszak
Extrawurst (e) párizsi (felvágott)
extrem szélső; túlzó
Extrem (s) véglet; szélsőség; túlzás
Extremität (e) 1. véglet; szélsőség; túlzás; 2. végtag
Exzeß (r) kilengés
Eßzimmer (s) ebédlő
Faß (s) hordó; Bier, frisch vom Faß: frissen csapolt sör
faßbar felfogható; érthető
Fabel (e) állatmese; fabula
fabelhaft mesés; csodálatos
Faßbinder (r) 1. bodnár; 2. kádár; 3. pintér
Fabrik (e) gyár
Fabrikanlage (e) gyártelep
Fabrikant (r) gyáros
Fabrikat (s) gyártmány
Fabrikation (e) gyártás
fabrizieren gyárt
fabulieren mesél
Fach (s) 1. rekesz; fiók; 2. szakma; 3. tantárgy
Fachabteilung (e) szakosztály; ügyosztály
Facharbeit (e) szakmunka; szakdolgozat
Facharbeiter (r) szakmukás
Facharbeiterbrief (r) szakmunkás-bizonyítvány

Facharzt (r)

szakorvos; der Facharzt für rheumatische Erkrankungen:
rheumaorvos; reumaorvos; der Facharzt für innere
Krenkheiten: belgyógyász

Fächer (r) legyező
Fachgeschäft (s) szaküzlet
Fachliteratur (e) szakirodalom
Fachmann (r) szakember; szakértő
Fachmittelschule (e) szakközépiskola
Fachschule (e) szakiskola
Fachwerk (s) 1. favázas szerkezet; 2. szakkönyv
Fachzeitschrift (e) szakfolyóirat; szaklap
Fackel (e) fáklya
fädeln befűz; felfűz
fädeln s. 1. kirojtosodik; 2. szálaz
Faden (r) fonal; szál

fähig
1. alkalmas; rátermett; er ist zu allem fähig: mindenre
képes; minden kitelik tőle; 2. tehetséges

Fähigkeit (e) képesség; rátermettség
fahl fakó; sápadt
fahnden keres; kutat; nyomoz
Fahne (e) zászló; lobogó
fahnenflüchtig szökevény



Fahrbahn (e) úttest
Fahrbahnleitstreif (r) terelővonal (autóúton)
fahrbar járható; hajózható
Fahrdamm (r) úttest
Fähre (e) komp

fahren

1. fuvaroz; szállít; 2. hajt; 3. megy; jár (jármű); 4. siet; 5.
ugrik; felszökik; er fuhr ihm an die Kehle: torkonragadta;
ein Gedanke fuhr ihn durch den Kopf: egy gondolat
villant át az agyán; sie fuhren in die Kleider: magukra
kapták ruháikat; in die Tasche fahren: hirtelen a zsebébe
nyúl; 6. utazik; 7. vezet

Fahrer (r) gépkocsivezető; sofőr
Fahrerlaubnis (e) vezetői jogosítvány
Fahrgast (r) utas
Fahrgebühr (e) viteldíj; fuvardíj; menetdíj
Fahrgleis (s) vágány
Fahrkarte (e) menetjegy
Fahrkartenschalter (r) jegypénztár
fahrlässig gondatlan; hanyag
Fährmann (r) révész
Fahrplan (r) menetrend
Fahrpraxis (e) vezetési gyakorlat
Fahrpreis (r) menetdíj
Fahrpreisermäßigung (e)utazási kedvezmény
Fahrrad (s) kerékpár
Fahrschule (e) tanulóvezető iskola
Fahrstuhl (r) felvonó; lift

Fahrt (e)

1. járat; die Fahrt antreten: útra kel; der Zug befand sich
in voller Fahrt: a vonat teljes sebességgel haladt; sich in
Fahrt setzen: elindul; regelmäßige Fahrten: rendszeres
járat; 2. út; 3. utazás; menet

Fährte (e) nyom; csapás
Fahrtreqqe (e) mozgólépcső
Fahrunterbrechung (e) útmegszakítás
Fahrzeug (s) jármű
faktisch tényleg; tényleges
Faktur (e) számla
Fakultät (e) 1. kar; fakultás (egyetemen); 2. képesség
falb fakó
Falke (e) sólyom

Fall (r)
1. csökkenés; 2. esés; zuhanás; bukás; hanyatlás; 3.
eset; dolog; ügy; 4. lejtés; lejtő; 5. vízesés

Falle (e) csapda; kelepce

fallen

1. csökken; esik; 2. dől; 3. dönt; döntést hoz; ein Urteil
fällen: ítéletet hoz; 4. esik; elesik; 5. kerül; jut; 6. ledönt;
kidönt; kivág; 7. leereszt; 8. leesik; lehullik; lezuhan; 9.
lejt; 10. megbukik; elbukik; 11. megbuktat; lebuktat; 12.
megdönt; 13. meghal; 14. nekiesik; megtámad; ins Land
fallen: betör az országba; jm. id die Rede fallen: a
szavába vág vkinek; fallen lassen: elejt; leejt; jm. auf die
Nerven fallen: az idegeire megy vkinek; idegesít vkit; es
fällt an der Staat: az államra száll; der Verdacht fällt auf
ihn: a gyanú ráterelődik; die fällt allen ins Auge: ez
mindenkinek feltűnik; szemébe ötlik; die Tür fällt ins
Schloß: az ajtó bevágódik; die Augen fallen mir zu:

fällig esedékes
Fallobst (s) hullott gyümölcs



falls ha; az esetben, ha ...
Fallschirm (r) ejtőernyő
Falltür (e) csapóajtó
falsch 1. hamis; ál-; 2. hibás; téves; csalfa; álnok
fälschen meghamisít
Falschheit (e) hamisság; álnokság; csalfaság
Faltboot (s) összecsukható gumikajak
Falte (e) ránc; redő; gyűrődés
falten ráncol; behajtogat; összehajtogat
Faltenrock (r) rakottszoknya
Faltenwurf (r) redőzet; ráncvetés
Falter (r) lepke; pillangó
faltig ráncos; redős
falzen 1. hajtogat; 2. karcol; 3. peremez
familiär 1. bizalmaskodó; 2. családias; bizalmas
Familie (e) család
Familienangehörige (r) családtag; hozzátartozó
familienlos gyermektelen
Familienmitgleid (s) családtag
Familienname (r) vezetéknév; családnév
Familienstand (r) családi állapot
Familienzulage (e) családi pótlék
famos pompás; kitűnő
Fanatiker (r) vakbuzgó; fanatikus (ember)
fanatisch vakbuzgó; fanatikus
fand ld. finden

Fang (r)
1. agyar; 2. csapda; 3. fogás; zsákmány; 4. karom; láb
(állaté)

fangen 1. elfog; megfog; elkap; befog; 2. utolér (sp)
fangen s. megakad; megreked; Feuer fangen: tüzet fog
Fangspiel (s) fogócska
Fangzahn (r) tépőfog
Farbaufnahme (e) színes felvétel
Farbe (e) 1. festék; 2. szín
färben fest; színez
Farbfernseher (r) színes tv
Farbfilm (r) színes film
farbig színes
farblos színtelen
Farbstift (r) színes ceruza
Färbung (e) színezés; színeződés; színezet
Farn (r) haraszt; páfrány
Fasan (r) fácán
Fasching (r) farsang
faseln 1. hazudik; lódít; 2. locsog; fecseg
Faser (e) rost; szál
faserig rostos; szálkás
Fassade (e) homlokzat

fassen
1. befogad; 2. elfér; befér; 3. elfog; megfog; megragad;
4. felfog; megért; 5. magában foglal; tartalmaz

fassen s.

összeszedi magát; kürzer fassen: lerövidít; er faßt ihn bei
seinem Worte: szaván fogja; einen Beschluß fassen:
határozatot hoz; Mut fassen: összeszedi bátorságát; etw.
ins Auge fassen: szemügyre vesz vmit; sich kurz fassen:
röviden fejezi ki magát



Fassung (e)

1. felfogás; felfogóképesség; 2. fogalmazás; aus der
Fassung kommen: kijön a sodrából; außer Fassung:
magánkívül; 3. foglalat; 4. nyugalom; önuralom

Fassungsvermögen (s) befogadóképesség
fast majdnem; csaknem
fasten böjtöl; koplal
Fata Morgana (e) délibáb
fatal végzetes
faul 1. lusta; rest; 2. rothadt
faulbar romlandó; romlékony
Fäule (e) rothadás
fäulen 1. rothad; poshad; 2. rothaszt
faulenzen henyél; lustálkodik
Faulheit (e) restség; lustaság
faulig rothadt; rothadó
Fäulnis (e) rothadás; korhadás
Faulpelz (r) naplopó
Faultier (r) lajhár
Faust (e) ököl; marok; auf einige Faust: saját szakállára

faustdick

öklömnyi; ökölnyi; eine faustdicke Lüge: szemenszedett
hazugság; er hat es faustdick hinter den Ohren: minden
hájjal megkent ember

Faustkampf (r) ökölvívás; ökölvívó mérkőzés
Fauteuil (r) karosszék; fotel
Favorit (r) 1. esélyes; favorit (sp); 2. kedvenc
Feber (r) ld. Februar
Februar (r) február
fechten vív
Fechten (s) vívás
Fechtkunst (e) vívás
Feder (e) 1. rugó; 2. toll
Federball (r) tollaslabda
Federbett (s) dunna
Federdecke (e) pehelypaplan
federführend tollforgató
federleicht pehelykönnyű

Federlesen (s)
körülményesség; teketória; nicht viel Federlesens
machen: nem sokat teketóriázik

Federmappe (e) tolltartó
Federmesser (s) zsebkés
federn rugózik
federn s. vedlik; tollát hullatja
Federvieh (s) baromfi
Federwisch (r) tollseprű
Fee (e) tündér
fegen 1. kisöpör; 2. végigrohan; végigsöpör
Fehde (e) viszály
Fehlbetrag (r) hiányzó összeg

fehlen
1. elhibáz; eltéveszt; vét; was fehlt dir ?: mi bajod van ?;
was fehlt dir ?: mid hiányzik ?; 2. hiányzik

Fehler (r) hiba; vétek
fehlerfrei hibátlan
fehlerhaft hibás
fehlerlos hibátlan
fehlgehen 1. eltéved; utat téveszt; 2. eltéveszt
Fehlgriff (r) melléfogás; baklövés
Fehlschlag (r) kudarc



fehlschlagen rosszul sikerül; balul üt ki; kudarcba fullad
Fehlschluß (r) téves következtetés
Fehlschuß (r) rossz lövés; baklövés
Fehltritt (r) hibás lépés; félrelépés; ballépés
Feier (e) ünnep; ünnepély; ünnepség
Feierabend (r) 1. munka befejezése; a munkaidő vége; 2. ünnep
feierlich ünnepélyes; ünnepi
feiern megünnepel
Feiertag (r) ünnepnap
feiertags ünnepnapon; ünnepnaponként
feig gyáva
Feige (e) füge
Feigheit (e) gyávaság
Feigling (r) gyáva (ember)
feil eladó; megvásárolható
feilbieten áruba bocsát; árusít
Feile (e) reszelő; ráspoly
feilen megreszel
feilschen alkudik; alkuszik

fein

1. apró; finom; 2. éles; 3. jómodorú; feines Gold:
színarany; 4. kitűnő; kiváló; 5. pontos; 6. tiszta; 7.
választékos; 8. vékony

Feind (r) ellenség
feindlich ellenséges
Feindschaft (e) ellenségeskedés
feinern kifinomít
feinfühlig finomérzésű
Feingefühl (s) gyengédség
Feingold (s) színarany
Feinheit (e) finomság
Feinkost (e) csemege
Feinmacheniker (r) finomműszerész
Feinschmecker (r) ínyenc
Feinsinn (r) tapintat; lelki finomság
feist kövér; elhízott

Feld (s)
1. erőtér; 2. harctér; 3. mezőny; pálya (sp); 4. szántóföld;
mező; 5. terület; terep

Feldarbeit (e) mezei munka; földművelés
Feldflasche (e) kulacs
Feldherr (r) hadvezér
Feldküche (e) tábori konyha
Feldmarschall (r) tábornagy
Feldstecher (r) távcső; látcső; messzelátó
Feldwebel (r) őrmester
Feldweg (r) dűlőút
Feldzug (r) hadjárat

Fell (s)
szőrme; prém; bunda; irha; jm. das Fell gerben: elpáhol
vkit; jm. das Fell über die Ohre ziehen: megkopaszt vkit

Fels (r) kőszikla; sziklaszirt
Felsen (r) kőszikla; sziklaszirt
felsenfest sziklaszilárd
felsenreich sziklás
felsig sziklás
fenrsichtig távolálló
Fenster (s) ablak
Fensterbank (e) ablakpárkány
Fensterbrett (s) ablakdeszka



Fensterscheibe (e) ablaküveg
Ferien (Pl.) szünet; szünidő
Ferienlager (s) szünidei tábor
Ferienplatz (r) beutaló (üdülési)
Ferkel (s) malac
fern messze; távol
Fernbediegung (e) távirányítás
fernbleiben távolmarad
Ferne (e) távolság; messzeség

ferner
1. továbbá; azonkívül; 2. további; távolabbi; 3. továbbra
is; ezentúl; a jövőben

Ferngespräch (s) távolsági beszélgetés
Fernglas (s) távcső; látcső; messzelátó
fernhalten távol tart
fernhalten s. távol marad
Fernheizung (e) távfűtés
fernher messziről
fernhin messzire
fernliegen távol esik; távol van
Fernrohr (s) távcső; látcső; messzelátó
Fernruf (r) telefonhívás
Fernsehapparat (r) tv-készülék
fernsehen tv-t néz
Fernsehen (s) tv (fogalom)
Fernseher (r) tv-készülék
Fernsehfilm (r) tv-film
Fernsehgerät (s) tv-készülék
Fernsehkrimi (r) tv-krimi
Fernsehsendung (e) tv-adás
Fernsehserie (e) tv-sorozat
fernsein távol van
Fernsprechamt (s) távbeszélő hivatal
Fernsprecher (r) távbeszélő
Fernsprechnummer (e) telefonszám
Fernsteuerung (e) távvezérlés
Fernverkehr (r) távolsági forgalom

Ferse (e)

sarok (testrész); jm. auf den Ferse sein: a nyomában van
vkinek; jm. auf den Ferse sitzen: a nyomában van vkinek;
jm. auf den Ferse folgen: a nyomában van vkinek

fertig 1. kész; 2. ügyes; jártas
fertigbekommen ld. fertigbringen
fertigbringen 1. elkészül vmivel; 2. képes vmire
fertigen elkészít; gyárt
Fertigkeit (e) 1. jártasság; 2. készség; 3. kézügyesség
fertigmachen elkészül vmivel; elkészít vmit
fertigmachen s. elkészül

fertigstehen
készenáll; elkészül; mit jm. fertigwerden: zöldágra
vergődik vkivel; mit jm. fertigwerden: elbánik vkivel

fesch csinos; takaros; fess
Fessel (e) bilincs; béklyó
fesseln 1. leköt; lebilincsel (átv.); 2. megbilincsel
fesselnd lebilincselő
fest 1. állandó; 2. szilárd; erős; kemény; tartós
Fest (s) ünnep; ünnepség; ünnepély
festbinden leköt; megköt; odaköt
Festessen (s) díszebéd; díszvacsora
festfahren 1. elakad; megreked; 2. zátonyra fut (hajó)



festhalten
1. fogva tart; 2. megfog; sich festhalten an etw.:
megkapaszkodik vmiben

Festhei (e) 1. szilárdság; keménység; 2. tömörség
festigen erősít; szilárdít
Festigkeit (e) ld. Festheit

Festigung (e)
1. megerősítés; megszilárdítás; 2. megerősödés;
megszilárdulás

festklammern s. megkapaszkodik; belekapaszkodik
Festland (s) szárazföld
festlegen 1. lefektet; 2. megállapít
festlich ünnepélyes; ünnepi
festmachen megerősít; odaerősít; lerögzít
Festmahl (s) ünnepi lakoma
festnehmen elfog; foglyul ejt
Festpreis (r) szabott ár
Festrede (e) ünnepi beszéd
Festsaal (r) díszterem

festsetzen
1. letartóztat; sich irgendwo festsetzen: megtelepszik
vhol; 2. megállapít; megszab

Festsitzung (e) ünnepi ülés; díszülés
Festspiele (Pl.) ünnepi játékok
feststehen megáll; fennáll; helytáll (átv.); das steht fest: ez bizonyos
feststellbar megállapítható
feststellen megállapít
Festtag (r) ünnepnap
festtreten keményre tapos
Festung (e) vár; erőd
festwurzeln meggyökerezik
fett zsíros; kövér
Fett (s) zsír; zsiradék; háj
fettbäuchig pocakos; nagy hasú
fetten megzsíroz; megken
fettig zsíros; hájas; elhízott
fettlos zsírtalan
Fetzen (r) rongy; cafat
feucht nedves; nyirkos
feuchten benedvesít; megnedvesít
Feuchtigkeit (e) nedvesség; nyirkosság
Feuer (s) 1. hév (átv.); lelkesedés; 2. tűz
feuerbeständig tűzálló
Feuerbrunst (e) tűzvész
feuerfangend gyúlékony
feuerfest tűzálló
feuergefährlich tűzveszélyes
Feuerglut (e) parázs
Feuerherd (r) 1. tűzfészek; 2. tűzhely
Feuermauer (e) tűzfal
feuern 1. fűt; 2. lő; tüzel
Feuernstein (r) tűzkő; kovakő
Feuerschaden (r) tűzkár
Feuerschutz (r) tűzvédelem
feuersicher tűzálló
Feuerung (e) 1. fűtés; tüzelés; 2. tüzelőanyag
Feuerversicherung (e) tűzkárbiztosítás
Feuerwaffe (e) lőfegyver
Feuerwehr (e) tűzoltóság
Feuerwerk (s) tűzijáték



Feuerzeug (s) öngyújtó
Feuilleton (s) novella
feurig tüzes; izzó; heves; lángoló
Fiasko (s) kudarc
Fichte (e) lucfenyő
fidel vidám; jókedvű
Fieber (s) láz
Fieberblüten (PL.) lázrózsák
fieberfrei lázmentes; láztalan
fieberhaft lázas
fieberig lázas
Fieberkranke (r)(e) lázas beteg
Fiebermittel (s) lázcsillapító
fiebern lázas; nach etw. fiebern: eped vmi után
Fieberthermometer (s) lázmérő
Fiedel (e) hegedű
fiel ld. fallen

Figur (e)
1. alak; alakzat; 2. alak; termet; megjelenés; 3. báb; 4.
figura; ábra

figurieren ábrázol; alakít (szerepet); szerepel
figürlich képes; szemléletes; képletes; jelképes
Filiale (e) fióküzlet
Film (r) film; im Film: filmen
filmen filmez; megfilmesít
Filmleinwand (e) vetítővászon
Filter (r)(s) szűrő
filtern megszűr
Filz (r) nemez; filc
filzig 1. fukar; 2. nemezszerű
Finanz (e) pénzügy
finanziell pénzügyi; anyagi
finanzieren pénzel; finanszíroz
Finanzjahr (s) pénzügyi év; költségvetési év
Finanzministerium (s) pénzügyminisztérium
Finanzwesen (s) pénzügy

finden

1. eljut; eltalál; 2. megtalál; 3. s. előkerül; 4. s. önmagára
talál; 5. s. találkoznak; megtalálják egymást; 6. s. van;
akad; 7. s. vmilyennek találja magát; nach Hause finden:
hazatalál; sich in etw. finden: beletörődik vmibe; es wird
schon etwas finden: majd csak akad valami; es wird
schon etwas finden: majd csak elintéződik; es fand sich
so, daß ...: úgyadódott, hogy ...; 8. vél; tart; talál

findig leleményes; ötletes
fing ld. fangen
Finger (r) ujj
fingerdick ujjnyi vastag
Fingerhut (r) gyűszű
Fink (r) pinty
Finne (r) finn (ember)
finnisch finn
Finnland Finnország
finnländisch finnországi
Finsernis (e) sötétség
finster sötét; komor; vészjósló
Firma (e) cég
Firmament (s) cégbolt
Firmenzeichen (s) cégjelzés



Fisch (r) hal
fischblütig halvérű
fischen halászik; im Trüben fischen: zavarosban halászik
Fischer (r) halász
Fischerei (e) halászat
Fischfang (r) halfogás
Fischgericht (s) halétel
Fischnetz (s) halászháló
Fischotter (e) vidra
Fischrogen (r) halikra
Fischsuppe (e) halászlé
Fischteich (r) halastó
Fischzucht (e) haltenyésztés; haltenyészet
Fisole (e) zöldbab
fit fit
Fittich (r) szárny

fix
1. állandó; szilárd; rögzített; fix; 2. gyors; ügyes; fixe
Idee: rögeszme; fix und fertig: teljesen kész

fixieren 1. megállapít; meghatároz; 2. rögzít; fixál

flach
1. lapos; 2. sekély; 3. sekélyes; 4. sima; 5. szellemtelen
(átv.)

Fläche (e) 1. felszín; felület; 2. síklap; 3. térség
Flachland (s) síkság; alföld
Flachs (r) len
flackern 1. lobog; 2. villan
Flagge (e) lobogó; zászló
Flak (e) 1. légvédelem; 2. légvédelmi ágyú
Flame (r) flamand (ember)
flämisch flamand
Flamme (e) láng
flammen lobog; lángol
Flandern Flandria
flandrisch flandriai
Flanell (r) flanell
Flanke (e) 1. lágyék (állaté); 2. oldal; szárny (kat)
Flasche (e) 1. csiga (műsz); 2. palack; üveg
Flaschenmilch (e) palackozott tej
Flaschenzug (r) csigasor (emelő)
flatterhaft csélcsap; csapodár; ingatag

flattern
1. csapkod; verdes; 2. csapong; 3. lobog; leng; 4. száll;
szállong; röpköd

flau bágyadt; erőtlen; lanyha; gyenge; enyhe
Flaum (r) pehely; pihe
Flause (e) hazudás; hazudozás; füllentés
Flaute (e) szélcsend
Flechse (e) ín; mócsing
Flechte (e) 1. hajfonat; 2. zuzmó
flechten befon
Fleck (r) 1. folt; pont; 2. hely
fleckig foltos; piszkos; pettyes
Fledermaus (e) denevér

Flederwisch (r)
1. kard; 2. ld. Federwisch; 3. szablya; 4. széllelbélelt
teremtés

Flegel (r) 1. cséphadaró; 2. kamasz
flegelhaft pimasz
flehen könyörög; esedezik



Fleiß (r)
szorgalom; igyekezet; mit Fleiß: szántszándékkal; zu
Fleiß: szántszándékkal

fleißig szorgalmas; serény
Fleisch (s) hús
Fleischbank (e) mészárszék
Fleischbrühe (e) húsleves
Fleischer (r) hentes; mészáros
Fleischerei (e) húsbolt
fleischig húsos
fletschen vicsorít
flicken megfoltoz
Fließband (s) szállítószalag; futószalag
Flieder (r) orgona (növény)

fließen
1. folyik; ömlik; 2. következik vmiből; származik vhonnan
(átv.)

fließend folyó; ömlő; folyékony
Fliege (e) légy
fliegen 1. repül; száll; 2. rohan
Flieger (r) repülő; pilóta
Fliegerabwehr (e) légvédelem; légelhárítás
Fliegeralarm (r) légiriadó
Fliegerangriff (r) légitámadás
fliehen 1. megfutamodik; 2. menekül vmi elől; kerül vmit
Fliese (e) kőlap; csempe
fliesen csempéz
Flimmer (r) 1. csillám; 2. csillogás; villogás
flimmern csillámlik; csillog; villog
flink fürge; gyors
Flinte (e) puska; die Flinte ins Korn werfen: elcsügged
Flirt (r) flört
Flitterwochen (Pl.) mézeshetek
flitzen 1. robog; 2. siet; rohan
Floß (r)(s) tutaj
flocht ld. flechten
Flocke (e) pehely; pihe
flockig pelyhes; bolyhos
Flößer (r) tutajos
flog ld. fliegen
floh ld. fliehen
Floh (r) bolha
florentinisch firenzei
Florenz Firenze
Florettfechten (s) tőrvívás (sp)
florieren virágzik
Flosse (e) uszony
Flöte (e) 1. furulya; 2. fuvola
flott 1. gyors; 2. szabad; 3. ügyes; 4. vidám; jókedvű
Flotte (e) hajóhad; flotta

Fluß (r)
1. ár; áradat; das Gespräch kam wieder in Fluß: a
beszélgetés újra megindult; 2. folyó; folyás

Flußaustritt (r) áradás
Flußbett (s) folyómeder
Fluch (r) átok; káromkodás; szitkozódás
fluchen káromkodik; szitkozódik; elátkoz

Flucht (e)

1. menekülés; 2. sor; die Flucht ergreifen: megfutamodik;
kereket old; jn. in die Flucht schlagen: megfutamít vkit;
Flucht der Zimmer: szobák hosszú sora



flüchten megment
flüchten (s.) menekül

flüchtig
1. felületes; 2. futó (átv.); 3. gyors; mulandó; illanó; 4.
hevenyészett; 5. menekülő

Flüchtling (r) szökevény; menekült
Flug (r) repülés
Flugbahn (e) röppálya
Flugblatt (s) röplap; röpcédula
Flügel (r) 1. szárny; 2. zongora
Flügeltür (e) csapóajtó
flügge önállósuló; önállósult
Flughafen (r) légikikötő; repülőtér
Fluglinie (e) repülési útvonal
Flugplatz (r) repülőtér
Flugpost (e) légiposta
flugs nyomban; tüstént
Flugverkehr (r) légiforgalom
Flugwesen (s) repülés
Flugzeug (s) repülőgép
Flur (e) 1. mező; dűlő; 2. mezőny (sp)
Flur (r) 1. folyosó; előszoba; 2. pitvar
flüssig 1. folyékony; cseppfolyós; 2. folyósítható (készpénzben)
Flüssigkeit (e) 1. folyadék; 2. folyékonyság; folyamatosság
flüssigmachen folyósít
flüstern súg; suttog
Flut (e) 1. ár; áradás; árvíz; 2. áradat; özön (átv.)
fluten árad; áramlik; ömlik; özönlik
Flutwelle (e) árhullám; dagályhullám
focht ld. fechten
föderativ szövetségi
Fogasch (r) fogas (hal)
Fohlen (s) csikó
Föhre (e) erdei fenyő

Folge (e)

1. engedelmesség; jm. Folge leisten: szót fogad vkinek;
2. évfolyam; 3. következés; 4. következmény; 5. sorozat;
6. sorrend

folgen 1. engedelmeskedik; 2. követ; 3. következik
folgend következő
folgendmaßen következőképpen
folgenlos következmény nélkül
Folgenreihe (e) sorrend
folgerichtig következetes
folgern következtet; következik
Folgerung (e) következtetés
folglich következésképp; tehát
folgsam engedelmes; szófogadó
Folter (e) 1. kínpad; 2. kínvallatás
foltern kínoz; kínpadra visz
Fön (r) hajszárító
fönen szárít (hajat)
foppen ugrat; kötekedik
Fördermaschine (e) szállítógép

fordern
1. bányászik; kitermel; 2. előmozdít; elősegít; 3. elszállít;
elhord; 4. kihív; provokál; 5. követel

Forderung (e)
1. kihívás; provokálás; provokáció; 2. követelés;
követelmény; kívánalom

Forelle (e) pisztráng



Form (e)
1. alak; forma; 2. illem; külsőség; der Form wegen: az
illendőség kedvéért; die Form wahren: betartja a

Formalität (e) formaság; formalitás
formalitisch formalista
Format (s) formátum; alak
formbar alakítható
Formel (e) minta; formula; képlet
formell alaki; formális
formen kialakít; kiformál; formáz; megmintáz
formen s. kialakul; megalakul; formálódik
formfest alaktartó
formgewandt jómodorú

formieren
1. felfejlődtet; sorakoztat (kat); 2. kialakít; megalakít;
kiformál; megformál; kiképez

förmlich 1. formaszerű; 2. ld. formell; 3. valósággal; 4. valóságos
Förmlichkeit (e) 1. formaszerűség; alakszerűség; 2. külsőség; formaság
formlos 1. alaktalan; 2. kötetlen; közvetlen; fesztelen
Formular (s) űrlap
formulieren megfogalmaz
forsch derék; karakán; belevaló
forschen kutat; nyomoz; tudakozódik
Forscher (r) kutató
Forschung (e) kutatás
Forschungsinstitut (s) kutatóintézet
Forst (r) erdőség
Förster (r) erdész
Forstkunde (e) erdészet
Forstwesen (s) erdészeti ügy
Forstwirtschaft (e) erdészet; erdőgazdaság; erdőgazdálkodás

fort
el; tovább; fort mit dir !: távozz !; takarodj !; in einem fort:
egyfolytában; und so fort: és így tovább

fortan ezentúl
fortbestehen fennmarad
fortbilden továbbképez
fortbleiben elmarad; távol marad
fortbringen elvisz; eltávolít
fortdauern megmarad; fennmarad
fortfahren 1. elmegy; elutazik; 2. folytat
fortführen 1. elvezet; elvisz; elszállít; 2. folytat
Fortgang (r) 1. előrehaladás; folytatás; 2. távozás
fortgehen elmegy; továbbmegy
fortgeschritten 1. előrehaladott; 2. haladó
Fortgeschrittene (r) haladó
forthin ezentúl
fortjagen 1. elkerget; elűz; 2. elvágtat; elrohan

fortkommen

1. boldogul; 2. elmegy; eltávozik; 3. előrehalad; 4.
virágzik; fejlődik; mach, daß du forstkommst !: tűnj el !;
hordd el magad !

fortlassen 1. elbocsát; elereszt; elenged; 2. elhagy; kihagy
fortlaufen 1. elfut; 2. folytatódik (megszakítás nélkül)
fortlaufend folyó; folytatólagos
fortlegen félrerak; eltesz
fortmachen folytat
fortmachen s. elhordja magát
fortnehmen ld. wegnehmen
fortpflanzen 1. átültet; 2. tenyészt
fortpflanzen s. szaporodik; terjed



Fortpflanzung (e) szaporodás; fajfenntartás; továbbterjedés

fortreißen
kitép; elragad; sich zu etw. fortreißen: vmire ragadtatja
magát

fortschaffen 1. elhord; elszállít; 2. elrak; 3. eltakarít
fortschreiten továbbmegy; előrehalad
fortschreitend haladó
Fortschrift (r) haladás; előmenetel
fortschrittlich haladó szellemű; élenjáró; modern
fortsein távol van
fortsetzen folytat
Fortsetzung (e) folytatás
fortwährend 1. folyton; 2. folytonos; állandó
fortziehen 1. elhúz; 2. elvonul; elköltözik
Foto (s) fénykép; fotó
Fotoapparat (r) fényképezőgép
Fotografie (e) 1. fénykép; 2. fényképészet
fotografieren lefényképez
Fr. (Frau) asszony /röv./
fraß ld. fressen
Fracht (e) teher; fuvar; rakomány
frachten 1. felad; 2. fuvaroz; szállít
Frachter (r) teherhajó
Frachtzug (r) tehervonat

Frage (e)

kérdés; eine Frage stellen: kérdést intéz; das steht außer
Frage: ez nem kétséges; in Frage kommen: szóba kerül;
in Frage stellen: kétségbevon

Fragebogen (r) kérdőív
fragen 1. érdeklődik; tudakozódik; 2. megkérdez

fragen s.
tűnődik; fragen nach etw.: kérdezősködik vmi felől; fragt
sich, ob ...: kérdéses, vajon ...

Fragezeichen (s) kérdőjel
fraglich kétes; kérdéses; szóban forgó
fraglos kétségtelen; biztos
Fragment (s) töredék
fragwürdig kérdéses; kétes
Fraiheitsstrafe (e) szabadságvesztés
frankieren bérmentesít; felbélyegez; bélyeggel ellát
Frankreich Franciaország
Franse (e) rojt
Franz Ferenc
Franziskaner (r) ferences
Franzose (r) francia (ember)
Französin (e) francia nő
französisch francia
Französisch (s) francia (nyelv)
fräsen 1. mar (műsz); 2. marat (műsz)
Fratz (r) kölyök
Fratze (e) fintor; pofa
Frau (e) 1. asszony; nő; 2. feleség; Frau Groß: Nagyné
Frauenarzt (r) nőgyógyász
frauenhaft asszonyos; nőies
Fräulein (s) kisasszony
frech szemtelen; arcátlan; pimasz
Frechheit (e) szemtelenség; arcátlanság



frei

szabad; Eintritt frei: belépés díjtalan; frei von etw.:
mentes vmitől; frei zu haben: ingyen kapható; bist du
heute frei ?: ráérsz ma ?; hast du heute frei ?: ráérsz ma
?; ich bin so frei: bátorkodom

Freie (s) szabad tér; in Freien: a szabadban
freien feleségül vesz; elvesz; um jn. freien: megkéri a kezét
Freier (r) kérő
Freigabe (e) szabadon bocsátás; felszabadítás
freigeben szabadon bocsát; felszabadít
freigebig adakozó; bőkezű
freigiebig adakozó; bőkezű
freihalten 1. kitart; ellát; 2. szabadon hagy
Freiheit (e) 1. előjog; kiváltság; 2. szabadság
freiheitlich szabadságszerető
Freiheitskampf (r) szabadságharc
freiherzig nyílt; nyíltszívű; őszinte
Freikarte (e) szabadjegy
freilassen 1. elereszt; elenged; 2. szabadon enged; szabadon
freilich 1. persze; hogyne; 2. természetesen
Freilichtbühne (e) szabadtéri színpad
Freilichtsmuseum (s) skanzen
freiliegen 1. feltár; 2. kibont
freimachen kiszabadít; felszabadít; szabaddá tesz
Freimut (r) nyíltság; őszinteség
freimütig nyílt; merész
freisinnig szabadelvű
freisprechen felment
freistehen jogában áll
Freistoß (r) szabadrúgás (sp)
Freitag (r) péntek
freitägig pénteki
freitäglich péntekenként; minden pénteken
freitags pénteken; péntekenként
freitätig spontán

freiwillig
önként; önkéntes; freiwillige Haltestelle: feltételes
megállóhely

Freizeichen (s) szabad jelzés (telefon)
Freizeit (e) szabadidő
fremd idegen; ismeretlen
fremdartig különös
Fremde (e) idegen ország; külföld
Fremde (r)(e) idegen; külföldi
Fremdenführer (r) idegenvezető
Fremdenverkehr (r) idegenforgalom
Fremdsprache (e) idegen nyelv
fremdsprachig idegen ajkú
fremdsprachlich idegen nyelvű
fressen 1. mar; 2. zabál

Freude (e)
öröm; boldogság; Freude haben an etw.: örömét leli
vmiben; Freude finden an etw.: örömét leli vmiben

freudig 1. örömest; örömmel; 2. örvendetes; 3. örvendező;
freuen megörvendeztet; örömet szerez
freuen s. örül; örvend; örvendezik; freut mich: örvendek
Freund (r) barát
Freundin (e) barátnő
freundlich 1. barátságos; 2. derűs; kellemes
Freundschaft (e) barátság



freundschaftlich barátságos; baráti
Freundschaftspiel (s) barátságos mérkőzés; baráti mérkőzés (sp)
Frevel (r) bűn; vétek; kihágás
frevelhaft vétkes; bűnös; galád
Friede (r) béke; békesség
Frieden (r) béke; békesség
Friedenskämpfer (r) békeharcos
Friedensvertrag (r) békeszerződés
friedfertig 1. békés; 2. békeszerető
Friedhof (r) temető
friedlich békés
friedliebend békeszerető
friedlos békétlen; nyughatatlan
Friedrich Frigyes

frieren

1. fagy; megfagy; es friert mich: fázom; ich friere: fázom;
es friert mich an den Füßen: fázik a lábam; es friert: fagy;
2. fázik

Frikadelle (e) fasírozott; fasírt

frisch

1. friss; 2. hűvös; 3. új; üde; élénk; fürge; frische
Wäsche: tiszta fehérnemű; aufs frische: újra; frisch
gestichen !: vigyázat ! frissen mázolva !; frisch gewagt ist
halb gewonnen: aki mer, az nyer

Frische (e) 1. frissesség; 2. hűvösség; 3. üdeség; élénkség;
frischen felüdít; felfrissít
frischweg frissiben; szaporán
Friseur (r) fodrász
Friseurin (e) fodrásznő
frisieren megfésül
Frisör (r) fodrász
Frist (e) határidő
fristen 1. elhalaszt; 2. tengődik
fristgemäßig határidő szerint
fristlos azonnali hatállyal; haladéktalan; határidő nélkül
Frisur (e) hajviselet; frizura
frißt ld. fressen
Frl. (Fräulein) k.a. (kisasszony) /röv./
froh vidám; víg; örvendetes
fröhlich vidám; víg
Fröhlichkeit (e) vidámság
frohlocken ujjong; örvendezik
fromm 1. jámbor; szelíd; 2. kegyes; 3. türelmes; béketűrő
Frömmigkeit (e) 1. jámborság; 2. kegyesség
Front (e) 1. homlokzat; 2. tűzvonal; front (kat)
fror ld. frieren
Frosch (r) béka
Frost (r) fagy
Frostbeule (e) fagydaganat
frösteln borzong; fagyoskodik
frostig fagyos
Frostschutzscheibe (e) fagyálló üveg
frostsicher fagyálló
Frucht (e) 1. gyümölcs; 2. magzat
fruchtbar termékeny
fruchtbringend gyümölcsöző

fruchtlos
1. eredménytelen; 2. meddő; 3. termés nélküli;
gyümölcstelen



früh

kora; korán; korábban; am frühen Morgen: korán reggel;
früh am Morgen: korán reggel; in früheren Zeiten:
hajdanában; régebben; heute früh: ma reggel; früh
aufstehen: korán kel fel; früher oder später: előbb-utóbb;
von früh bis spät: reggeltől estig; látástól vakulásig

Frühe (e) reggel
früher ld. früh
Frühjahr (s) tavasz
frühjahrs tavasszal
Frühjarsmesse (e) tavaszi vásár
Frühling (r) tavasz
frühlings tavasszal
frühmorgens kora reggel
frühreif koraérett
Frühschicht (e) délelőtti műszak
Frühstück (s) reggeli; das zweite Frühstück: tízórai (étel)
frühstücken reggelizik
frühzeitig 1. jókor; idejében; 2. korai; idő előtti

Fuß (r)

láb; lábfej; er folgte uns auf dem Fuße: nyomon követett
bennünket; zu Fuß: gyalog; von Kopf bis zu den Füßen:
tetőtől talpig; von Kopf zu Fuß: tetőtől talpig; die sache
hat weder Hand noch Fuß: se füle, se farka; auf gutem
Fuße stehen mit jm.: jóban van vkivel

Fußbad (s) lábfürdő
Fußball (r) futball; futball-labda; Fußball spielen: futballozik
Fußballauswahl (e) válogatott (labdarúgó)
Fußballmannschaft (e) labdarúgó-csapat
Fußballplatz (r) futballpálya
Fußballspiel (s) labdarúgás
Fußballspieler (r) labdarúgó (játékos)
Fußboden (r) padló; padlózat
fußbreit talpalatnyi
Fuchs (r) róka
fuchsig 1. dühös; 2. rókaszínű
Füchsinn (e) nőstény róka
fuchteln hadonászik
Fußgänger (r) gyalogos; járókelő
Fußgängerüberweg (r) gyalogátkelőhely; zebra
Fußgängerzone (e) sétálónegyed
Fußgelenk (s) boka
fügen 1. hozzátesz; pótol; 2. összeállít; 3. rendel; végez
fügen s. 1. engedelmeskedik; 2. illeszkedik; 3. történik; megesik
fügsam engedelmes; alkalmazkodó
Fügung (e) 1. beletörődés; 2. megadás; 3. összeillesztés; 4. végzés
fühlbar érezhető; érzékelhető
fühlen érez; sich wohl fühlen: jól érzi magát
Fühlung (e) 1. érintés; érintkezés; 2. összeköttetés
fuhr ld. fahren
Fuhre (e) rakomány; fuvar

führen
1. elvezet; elvisz; irányít; visz; 2. folytat; űz (átv.); 3. hord;
4. tart (pl. árut az üzletben); 5. tartalmaz; 6. tesz; 7. visel

führen s.

viselkedik; was führt sie zu uns ?: mi szél hozta erre ?;
etw. zu Ende führen: befejez; véghezvisz vmit; einen
Prozeß führen: pert folytat; das groß Wort führen: ő viszi
a szót; zu etw. führen: vezet vmire; eredményez vmit;
etw. in Schilde führen: sántikál vmiben

Führer (r) 1. útikalauz; ismertető (könyv); 2. vezető; vezér



Führerschein (r) jogosítvány
Führersitz (r) vezetőülés
Fuhrmann (r) fuvaros
Führung (e) 1. magaviselet; viselkedés; magatartás; 2. vezetés
Fuhrwerk (s) jármű
Fußknöchel (r) ld. Fußgelenk
fußlang lábnyi (hosszú)
Füßling (r) harisnyafej; bokafix
Fülle (e) 1. bőség; gazdagság; 2. teltség
füllen megtölt; teletölt
füllen s. megtelik
Füllfeder (e) töltőtoll
Füllstift (r) töltőceruza
Füllung (e) 1. kitöltés; megtöltés; 2. töltelék; 3. töltés
Fußmarsch (r) gyalogmenet
Fund (r) 1. lelet; 2. megtalálás
Fundament (s) alap; fundamentum
fundamental alapvető
Fundgeld (s) megtalálói jutalom
fundieren 1. alapít; 2. alátámaszt; megalapoz
Fundort (r) lelőhely

fünf
öt; wir sind unser fünf: öten vagyunk; zu fünfen: ötösével;
zu fünfen: öten

Fünf (e) ötös (szám)
Fünfer (r) ötös
fünferlei ötféle
fünfhundert ötszáz
fünfjährig ötéves
Fünfjahrplan (r) ötéves terv
Fünfkampf (r) öttusa
Fünfkirchen Pécs
fünfmal ötször; öt ízben
fünfstöckig ötemeletes
fünftausend ötezer
fünfte ötödik
fünftel ötöd
Fünftel (r)(s) ötödrész
fünftens ötödször
fünfzehn tizenöt
Fünfzehner (r) tizenötös (szám)
fünfzehnte tizenötödik
fünfzig ötven
Fünfzig (e) ötvenes (szám)
fünfziger ötvenes
Fünfziger (r) ötvenes
Fünfzigerin (e) ötvenéves nő
Fünfzigjahre (Pl.) ötvenes évek (életkor)
fünfzigste ötvenedik
fungieren 1. működik; 2. szerepel
Funk (r) rádió
Funkanlage (e) rádióállomás
Funke (r) szikra
funkeln szikrázik; csillog
funkelnagelneu vadonatúj
funkelneu vadonatúj
funken 1. szikrázik; 2. táviratozik
Funken (r) szikra



Funker (r) 1. rádiós; 2. szikratávírás
Funkgerät (s) rádiókészülék
Funksendung (e) rádióadás
Funkspruch (r) rádiótávközlés
Funkstreife (e) 1. kocsi; 2. őrjárat; 3. URH
funktionieren működik
Funkturm (r) adótorony (rádió)
Funkwesen (s) rádiózás
Fußnote (e) lábjegyzet
Fußpfad (r) gyalogösvény

für +A

1. ellen; für sich: magának; für sich: magáért; für sich:
magában; für sich: külön; für wen kaufst du das ?: kinek
veszed ezt ?; für sein Alter: korához képest; wenn du es
für gut hältst: ha jónak tartod; ich für meine Person:
személyemet illetően; ami engem illet; ich halte es nicht
für wahrscheinlich: nem tartom valószínűnek; etw. die
Kopfschmerzen einnehmen: bevesz fejfájás ellen vmit;
das ist eine Sache für sich: ez külön fejezet; an und für
sich: tulajdonképpen; ein für allemal: egyszer s
mindenkorra; für und wieder: pro és kontra; Mann für
Mann: egymás után sorjában; Tag für Tag: nap nap után;
napról napra; Wort für Wort: szóról szóra; was für ... ?:
milyen ... ?; 2. ellenében; 3. -ért; 4. helyett; 5. javára;
számára; 6. képest; 7. létére; 8. -nak, -nek; 9. vmit

Fürbitte (e) közbenjárás
Furche (e) barázda; ránc; redő
furchen barázdál; rovátkol; ráncol; redőz
Furcht (e) félelem
furchtbar félelmetes; rettenetes
fürchten (s.) fél; retteg; sich vor etw. fürchten: fél vmitől
fürchterlich félelmetes; rettenetes; borzalmas
furchtsam félénk
füreinander egymásnak; egymásért
Fürsoge (e) gondoskodás; gondozás
Fürsorger (r) gondozó
Fürsorgerin (e) gondozónő
fürsorgerisch 1. gondozói; 2. jóléti
fürsorglich előrelátó; gondoskodó
Fürsprecher (r) közbenjáró; szószóló
Fürst (r) fejedelem
Fürstbischof (r) hercegérsek
Fürstentum (s) hercegség; fejedelemség
fürstlich hercegi; fejedelmi
Furt (e) gázló
fürwahr igazán; valóban; bizony
Fürwort (s) névmás
Fußsohle (e) talp
Fußspitze (e) lábujjhegy
Fußtritt (r) 1. lábnyom; 2. lépés; 3. rúgás
Futter (s) 1. bélés (ruha); 2. takarmány
Futteral (s) tok; hüvely
Futtergetreide (s) takarmánygabona
füttern 1. etet; abrakol; 2. kibélel
Futterstoff (r) bélésanyag
Futtertrog (r) etetővályú
futuristisch futurista
Fußweg (r) gyalogút



gab ld. geben
Gabe (e) 1. ajándék; adomány; 2. tehetség; adottság
Gabel (e) villa
Gabelfrühstück (s) villásreggeli
Gabriel Gábor
gackeln kotkodácsol
gafangengeben (s.) megadja magát
gaffen bámészkodik; bámul
Gage (e) gázsi; fizetés
gähnen 1. ásít; 2. tátong
Galanteriewaren (Pl.) díszműáruk
Galeere (e) gálya

Galerie (e)
1. folyosó; tornác; oszlopcsarnok; 2. karzat (színház); 3.
képtár; galéria

Galgen (r) akasztófa
Galgenfrist (e) rövid haladék
Galgenstreich (r) gaztett
Galle (e) epe
Gallenanfall (r) epegörcs
gallenkrank epebajos
Gallenstein (r) epekő
Gallerte (e) kocsonya; zselé
galoppieren vágtázik; vágtat; galoppol
Galosche (e) sárcipő; kalocsni
galt ld. gelten
Gamasche (e) lábszárvédő; bokavédő

Gang (r)

1. csavarmenet; 2. fogás; étel; 3. folyamat; lefolyás; 4.
folyosó; 5. forduló; menet (sp); 6. járás; menés; séta; 7.
sebességfokozat (gépkocsi); 8. telér (bánya)

gangbar 1. divatos; kelendő; 2. ismert; 3. járható
Gängelband (s) póráz
Gans (e) liba; lúd
Gänsebraten (r) libasült
Gänsefüßchen (s) idézőjel
Gänsehaut (e) libabőr
Gänsekeule (e) libacomb
Gänseklein (s) libaaprólék
Gänseleber (e) libamáj
Gänsemarsch (r) libasor
Gänsenblümchen (s) százszorszép
Gänserich (r) gúnár

ganz
1. csupa; er ist ganz Ohr: csupa fül; 2. egész; teljes; 3.
egészen; 4. elég; eléggé

Gänze (e) teljesség

Ganze (s)
az egész; das Ganze geht sie gar nichts an: semmi köze
az egészhez

Ganzheit (e) vminek a teljes volta; összesség
gänzlich 1. teljes; tökéletes; 2. végképp

gar

1. kész; 2. megfőtt; porhanyós; megsült; kész; 3. nagyon;
igen; ugyancsak; 4. sőt; még; 5. talán; gar macher:
számos; gar nicht: egyáltalán nem; gar nichts: semmi

Garage (e) garázs
Garantie (e) garancia

Garantischein (e)
garancialevél; jm. den Garaus machen: kitekeri a nyakát
vkinek

Garbe (e) kéve
Garde (e) testőrség; gárda



Garderobe (e) ruhatár; gardrób
Gardine (e) függöny
gären 1. erjed; forr; 2. forrong; nyugtalankodik; 3. megerjeszt
gären s. kiforr; megforr
Garküche (e) 1. kifőzde; 2. lacikonyha
Garleder (s) kikészített bőr
Garn (s) 1. fonal; cérna; 2. háló; ins Garn gehen: lépre megy
Garnierung (e) körítés (étel)

Garnitur (e)
felszerelés; készlet; garnitúra; eine Garnitur Wäsche: egy
váltás fehérnemű

garstig 1. csúnya; csúf; 2. undok
Gärteig (r) kelt tészta
Garten (r) kert
Gartenbau (r) kertművelés; kertészet
Gartenlokal (s) kerthelyiség; zöldvendéglő
Gärtner (r) kertész
Gärtnerei (e) kertészkedés; kertészet
Gärtnerkohl (r) kelkáposzta
Gärung (e) 1. erjedés; 2. forrongás
Gas (s) gáz
Gashahn (r) gázcsap
Gasheizung (e) gázfűtés
Gasherd (r) gáztűzhely
Gaspedal (s) gázpedál
Gasrechaud (s) gázrezsó
Gasse (e) utca
Gassenbube (e) utcagyerek
Gassenhauer (r) sláger
Gast (r) vendég
Gästebett (s) vendégágy; pótágy
Gästezimmer (s) vendégszoba
gastfreundlich vendégszerető
Gastfreundschaft (e) vendégszeretet; vendéglátás
Gastgeber (r) házigazda

Gasthaus (s)
vendéglő; vendégfogadó; Gasthaus im Grünen:
zöldvendéglő

Gasthof (r) vendégfogadó; vendéglő
gastieren vendégszerepel (színház)
gastlich 1. lakályos; kedélyes; 2. vendégszrető
Gastronomie (e) szakácsművészet; gasztronómia
Gastspiel (s) vendégjáték
Gaststätte (e) vendéglő
Gaststättengewerbe (s) vendéglátóipar
Gastwirt (r) vendéglős; fogadós
Gastwirtschaft (e) vendéglő; fogadó
Gatte (r) férj
Gatter (s) 1. keretfűrész; 2. rács
Gattin (e) feleség
Gattung (e) 1. fajta; 2. minőség

Gaukelei (e)
1. alakoskodás; 2. bűvészmutatvány; szemfényvesztés;
káprázat

gaukelhaft szemfényvesztő
gaukeln 1. bűvészkedik; 2. lebeg; libeg
Gaukler (r) mutatványos; bűvész
Gaul (r) gebe; ló
Gaumen (r) szájpadlás; íny
Gauner (r) csaló; gazember; csirkefogó



gaunerhaft csaló; szélhámos
Gaunersprache (e) tolvajnyelv
Gaze (e) géz
Gbf. (Güterbahnhof) teherpu. (teherpályaudvar) /röv./
geartet természetű; magaviseletű
geb. (geboren) szül. (született) /röv./
geb. (gebunden) kve (kötve) /röv./
Gebäck (s) sütemény
Gebälk (s) gerendázat
gebar ld. gebären
Gebärde (e) 1. külső; arckifejezés; 2. mozdulat
gebärden (s.) viselkedik

gebaren
1. mutatkozik vminek/vmilyennek; 2. szül; 3. tűnik
vminek/vmilyennek

gebaren s. viselkedik
Gebärmutter (e) anyaméh
Gebäude (s) épület
Gebein (s) csontváz
Gebeine (Pl.) tetemek; földi maradványok
Gebell (s) ugatás
gebeln felszúr (villára,szarvra)
gebeln s. kettéágazik

geben
1. ad; megad; idead; odaad; 2. oszt (kártya); 3. van;
létezik; akad

geben s.

1. adódik; 2. alábbhagy; csökken; das gibt zu denken: ez
elgondolkodtató; auf etw. viel geben: sokra tart vmit; zur
Antwort geben: válaszol; was gibt's Neues ?: mi újság ?;
heute wird es Regen geben: ma esni fog; es wird sich
schon geben: majd csak lesz valahogy; majd kialakul; 3.
kiadja magát; 4. megadja magát; 5. viselkedik

Gebet (s) ima; imádság
gebeten ld. bitten
gebeugt hajlott; görnyedt
Gebiß (s) 1. fogazat; műfogsor; 2. zabla
Gebiet (s) terület

gebieten

1. megparancsol; követel; 2. uralkodik; rendelkezik; hier
ist Vorsicht geboten: itt óvatosság ajánlatos; über eine
laute Stimme gebieten: erős hangja van

Gebieter (r) parancsoló; úr
Gebieterin (e) úrnő
gebieterisch parancsoló
gebildet képzett; művelt
Gebirge (s) hegység
gebirgig 1. bérces; 2. hegyes; hegyes-völgyes
geblümt virágos
geboren 1. ld. gebären; 2. született
geborsten ld. bersten
Gebortsort (r) születési hely

Gebot (s)
1. árajánlat; jm. zu Gebote stehen: rendelkezésére áll
vkinek; 2. parancs; parancsolat

Gebr. (Gebrüder) testv. (testvérek) /röv./
Gebrauch (r) 1. használat; 2. szokás; divat
gebrauchen felhasznál; alkalmaz
gebräuchlich szokásos; használatos
Gebrauchsanweisung (e)használati utasítás
gebräunt napbarnított
Gebrechen (s) testi fogyatkozás



gebrechlich
1. elöregedett; beteges; 2. gyenge; törékeny; 3. hiányos;
tökéletlen

gebrochen ld. brechen
Gebrüder (Pl.) testvérek; fivérek
Gebrüll (s) ordítás; ordítozás; bőgés
Gebühr (e) 1. illeték; 2. járandóság; 3. kötelesség
gebühren megillet
gebühren s. illik; illendő
gebührend 1. illő; illendő; 2. kellő; illőképpen; kellőképpen
gebührenfrei díjmentes; illetékmentes
gebunden 1. kötve; gebunden sein an etw.: vmihez kötött; 2. ld.
Gebundenheit (e) kötöttség
Geburt (e) szülés; születés; származás
gebürtig született; születésű
Geburtshelferin (e) szülésznő
Geburtsjahr (s) születési év
Geburtsschein (r) születési bizonyítvány
Geburtstag (r) születésnap
Geburtsurkunde (e) születési anyakönyvi kivonat
Gebüsch (s) cserje; bokor; bozót

Gedächtnis (s)
emlék; emlékezet; emlékezés; im Gedächtnis behalten:
emlékezetében tart

Gedanke (r)

gondolat; eszme; kein Gedanke !: szó sincs róla !; sich
über etw. Gedanken machen: gondolkodóba esik;
elgondolkodik vmin; mach dir keine Gedanken darüber:

gedankenlos 1. meggondolatlan; elhamarkodott; 2. önfeledt
Gedärm (s) belek
Gedeck (s) teríték

gedeihen
1. fejlődik; gyarapszik; tenyészik; 2. válik; vezet vmire; es
gedeiht dir zur Ehre: becsületedre válik

Gedeihen (s) fejlődés; siker
gedeihlich üdvös; hasznos

gedenken
szándékozik; gedenke meiner !: emlékezz rám !; dessen
nicht zu gedenken, daß ...: arról nem is beszélve, hogy ...

gedenken +G visszaemlékezik vmire; megemlékezik
Gedenken (s) emlék; emlékezet; emlékezés
Gedicht (s) vers; költemény
gediegen 1. derék; alapos; 2. megbízható; 3. szolíd
gedieh ld. gediehen
Gedonner (s) mennydörgés
gedörrt aszalt
Gedränge (s) 1. szorultság; 2. tolakodás; tolongás; tömeg
gedrängt 1. összetömörült; 2. szoros; szűk
Gedröhn (s) dörgés; robaj
gedroschen ld. dreschen
gedrückt nyomott; gedrüchtes Obst: törődött gyümölcs
Gedrücktheit (e) lehangoltság
gedrungen 1. ld. dringen; 2. tömzsi; zömök
Geduld (e) türelem
gedulden (s.) türelemmel van; tűrtőzteti magát
geduldig türelmes; béketűrő
gedunsen puffadt
geehrt tisztelt; becsült
geeignet für +A alkalmas vmire
Gefäß (s) 1. edény; 2. véredény; ér

Gefahr (e)
veszély; veszedelem; Gefahr laufen: veszélynek teszi ki
magát; auf die Gefahr hin, daß ...: azt kockáztatva. hogy



gefährden veszélyeztetett
gefährlich veszedelmes; veszélyes
Gefährte (r) élettárs

gefallen

tetszik; sich in etw. gefallen: vmiben örömét leli; vmiben
tetszeleg; sich etw. gefallen lassen: vmibe belenyugszik;
vmit elvisel; eltűr; sich etw. gefallen lassen: vmit helyesel;
das lasse ich mir gefallen !: ez igen !; ez már beszéd !

Gefallen (r) szívesség
Gefallen (s) tetszés; kedv
Gefallene (r) elesett (kat)
gefällig 1. kellemes; 2. szíves; szolgálatkész
Gefälligkeit (e) szívesség; haben Sie die Gefälligkeit: szíveskedjék
Gefangene (r) fogoly; rab
gefangenhalten fogva tart; fogságban tart
Gefangennahme (e) elfogás; elfogatás; foglyulejtés
gefangennehmen foglyul ejt
Gefangenschaft (e) fogság
Gefängnis (s) fogház; börtön
gefärbt festett
Gefaser (s) rostozat; erezet

gefaßt
1. eltökélt; elszánt; gefaßt sein auf etw.: fel van készülve
vmire; 2. nyugodt; megfontolt

Gefecht (s) ütközet; csata; harc
gefedert rugós; rugózott
Gefieder (s) tollazat; tollak
Geflecht (s) fonat
geflickt foltozott
Geflimmer (s) villogás; csillogás
geflissentlich szándékos
geflochten fonott
Gefluche (e) szitkozódás; átkozódás
Geflügel (s) szárnyas; baromfi
Geflügelpastele (e) baromfipástétom; geflügeltes Wort: szállóige
Gefolge (s) 1. kíséret; 2. következmény
Gefolgschaft (e) kíséret
gefräßig falánk
Gefreite (r) őrvezető (kat)
gefrieren megfagy
Gefrierfleisch (s) fagyasztott hús
Gefrierpunkt (r) fagypont
Gefrorene (s) fagylalt
Gefrorne (s) fagylalt
Gefüge (s) 1. összeillesztés; 2. szerkezet; felépítés
gefügig 1. alkalmazkodó; 2. engedelmes

Gefühl (s)

1. érzés; érzet; érzelem; érzék; megérzés; 2. tapintás; ich
habe das Gefühl, daß ...: az az érzésem,; úgy érzem,
hogy ...

gefühllos érzéketlen
Gefühlssinn (r) tapintás
gefühlvoll érzelmes; érzékeny
gefüllt töltött
gefunden ld. finden
gefurcht barázdás; ráncos
gefürchtet rettegett
gegangen ld. gehen
gegebenfalls adott esetben
Gegebenheit (e) adottság; helyzet



gegen +A

1. ellen; 2. fejében; ellenében; 3. felé; irányában (átv. is);
4. iránt; 5. mintegy; körülbelül; es ist gegen 8 Uhr: nyolc
óra körül jár; er ist gerecht gegen mich: igazságos velem;
gegen Quittung: nyugta ellenében; gegen 20 Mann:
mintegy húsz ember; 6. szemben; 7. tájt; körül; 8. vmihez

Gegenbeweis (r) ellenbizonyíték
Gegend (e) vidék; táj
Gegendienst (r) viszontszolgálat
gegeneinander egymás mellett
gegenfalls ellenkező esetben
Gegenmittel (s) ellenszer
Gegensatz (r) ellentét
gegenseitig 1. ellentétes; 2. kölcsönös

Gegenstand (r)
1. tantárgy; das Buch hat ... zum Gegenstand: a könyv
tárgya ...; 2. tárgy

gegenstandlos tárgytalan
Gegenteil (s) ellentéte vminek; im Gegenteil: ellenkezőleg
gegenteilig ellentétes; ellenkező
gegenüber szemben
gegenüber +D 1. átellenben; szemközt; szemben; 2. ellentétben;
Gegenverkehr (r) ellenforgalom; szembejövő forgalom
Gegenwart (e) 1. jelen; jelenkor; 2. jelenlét
gegenwärtig 1. jelenlegi; 2. jelenlevő
Gegenwartsstück (s) kortárs darab
Gegenwert (r) ellenérték
gegessen ld. essen
Gegner (r) ellenfél
gegnerisch ellenséges; szembenálló
Gegnerschaft (e) 1. ellenfelek; 2. ellenségeskedés
gegolten ld. gelten
gegr. (gegrünget) alap. (alapítva; alapíttatott) /röv./
Gehaben (s) viselkedés; magatartás
gehackt vagdalt
Gehalt (r) tartalom
Gehalt (r)(s) fizetés; járandóság

gehalten
1. emelkedett; ünnepélyes; 2. köteles; 3. tartott; 4.
tartózkodó

gehaltleer tartlamatlan; üres
gehaltvoll tartlamas; magvas
Gehänge (s) 1. derékszíj (fegyvernek); 2. függöny; 3. fülbevaló
gehässig gyűlölködő
Gehäuse (s) tok; hüvely; szelence
geheftet fűzött
Gehege (s) 1. sövény; 2. védett terület
Geheiß (s) parancs
geheim titkos
geheimhalten titokban tart
Geheimnis (s) titok
geheimnisvoll titokzatos; rejtélyes
geheimtuerisch titkolózó

gehen

1. gyalogol; was geht vor sich ?: mi történik ?; nach
Norden gehen: észak felé megy; nach Norden gehen:
északra néz; északra nyílik; es geht nicht: nem megy;
wie geht es dir ?: hogy vagy ?; hogy megy sorod ?; vor
sich gehen: történik; végbemegy; 2. jár; működik; 3.

Geheul (s) üvöltés; üvöltözés; ordítás; ordítozás
Gehilfe (r) segítőtárs; segéd



Gehirn (s) agyvelő
Gehöft (s) tanya; majorság
geholfen ld. helfen
Gehölz (s) erdőcske; bozót
Gehör (s) 1. hallás; 2. meghallgatás
gehorchen szót fogad; engedelmeskedik

gehören

vkié; vki tulajdona; hozzátartozik; odatartozik; wem
gehört dieses Buch ?: kié ez a könyv ?; es gehört mir: az
enyém; das gehört sich nicht: ez nem illik

gehörig 1. alapos; 2. illő; 3. kellő; megfelelő; 4. odatartozó
gehörlos süket
Gehörn (s) szarv; agancs
gehorsam engedelmes; szófogadó
Gehorsam (r) engedelmesség; szófogadás
Gehsteig (r) járda
Gehverband (r) járókötés
Gehweg (r) járda
Gehwerk (s) óraszerkezet
Geiß (e) 1. nőstény kecske; 2. suta (vad)
Geißbock (r) kecskebak
Geißel (e) ostor; korbács
geißeln ostoroz; korbácsol
Geier (r) keselyű
Geifer (r) 1. nyál; 2. tajték; hab
geifern tajtékzik
Geige (e) hegedű
geil 1. buja; 2. émelyítő
Geisel (r)(e) túsz

Geist (r)
1. elme; értelem; 2. szellem; kísértet; 3. szellem; lélek; 4.
szellemessség; éleselméjűség; 5. szesz; eszencia

Geisterarbeiter (r) szellemi dolgozó
Geistergegenwart (e) lélekjelenlét
geistesabwesend 1. elgondolkozott; elgondolkodott; 2. szórakozott
geisteskrank elmebajos; elmebeteg
Geistesruhe (e) lelki nyugalom
geistesschwach gyengeelméjű
geistig szellemi
geistlich egyházi; papi
Geistliche (r) lelkész; pap
Geistlichkeit (e) papság
geistlos szellemtelen
geistreich szellemes; elmés
Geiz (r) fösvénység
Geizhals (r) fösvény; zsugori
geizig fösvény; zsugori; fukar
Geklagte (r) alperes
Geklapper (s) kelepelés; kopogás
geklungen ld. klingen
gekocht főtt
gekränkt sértődött
gekrümmt görbe; görbített
gekünstelt mesterkélt
Gelächter (s) 1. nevetés; kacagás; 2. nevetség
Gelände (s) terep
Geländer (s) karfa; korlát
gelang ld. gelingen
gelangen eljut; megérkezik



gelassen higgadt
Gelatine (e) zselatin

geläufig

1. folyékony; 2. könnyed; in geläufigem Deutsch:
folyékony németséggel; das ist mir geläufig: ebben jártas
vagyok; 3. közismert; 4. közkeletű; 5. szokásos

gelaunt kedvű; wie ist er heute gelaunt ?: milyen kedvében van
gelb sárga
gelblich sárgás
Gelbsucht (e) sárgaság
Geld (s) pénz; nicht bei Gelde sein: nincs pénze
Geldbörse (e) pénztárca; erszény
Geldbrief (r) pénzeslevél
Geldgier (e) pénzsóvárság
Geldsendung (e) pénzküldemény
Geldstrafe (e) pénzbüntetés; pénzbírság
Geldwechsel (r) pénzváltás

gelegen

1. alkalmas; zu gelegener Zeit: alkalmas időben; jókor;
idejében; es ist ihm daran gelegen: fontos rá nézve;
érdeke; 2. fekvő; 3. ld. liegen

Gelegenheit (e)
alkalom; Gelegenheit haben zu etw.: lehetősége van
vmire; bei Gelegenheit: alkalomadtán

gelegentlich alkalmi; alkalomadtán
gelegentlich +G alkalmából; kapcsán; kapcsolatban
gelehrig tanulékony
Gelehrsamkeit (e) tanultság; tudás
Gelehrte (r)(e) tudós
Gelehrtheit (e) tanultság; tudás
Geleibte (r)(e) 1. szeretett lény; 2. szerető; kedves
Geleise (s) ld. Gleis
Geleite (s) kíséret
Geleitwort (s) ajánlás; előszó; utószó
Gelenk (s) 1. csukló (műsz); 2. ízület
gelenkig hajlékony; csuklós
gelind lágy; enyhe
gelingen sikerül
gellen 1. cseng; 2. süvít; visít
geloben megfogad
Gelöbnis (s) fogadalom
gelt nemde; ugye

gelten

1. érvényben van; érvényes; alles das gilt nichts: mindez
nem számít; diese Bemerkung gilt dir: ez a megjegyzés
neked szól; gelten lassen: helybenhagy; elfogad; das
lasse ich gelten: megengedem; das lasse ich gelten:
elfogadom; es gilt zu ...: arról van szó, hogy ...; es gilt:
rendben van; áll az alku; nun gilt es das Leben: élet-halál
kérdése; nem babra megy; 2. felér vmivel; ér; számít vmit

geltend érvényes; hatályos
Geltung (e) érvényesség; etw. zur Geltung bringen: érvényre juttat
geltungslos érvénytelen
Gelübde (s) fogadalom
gelungen ld. gelingen

gemäß
1. +D szerint; -hoz, -hez, -höz képest; értelmében; 2.
megfelelő

gemach lassú; nyugodt
Gemach (s) szoba; helyiség
gemächlich 1. kedélyes; kényelmes; meghitt; 2. lessú; nyugodt
Gemahl (r) férj



Gemahlin (e) hitves; feleség
gemäßigt mérsékelt
Gemälde (s) festmény
Gemäldegalerie (e) képtár
gemein 1. általános; 2. közönséges; aljas; 3. közös
Gemeinde (e) 1. egyházközség; hitközösség; gyülekezet; 2. község
Gemeineigentum (s) köztulajdon; közkincs
gemeingültig közérvényű
Gemeinheit (e) aljasság; közönségesség
gemeinnützig közhasznú
Gemeinplatz (r) közhely
gemeinsam közös; együtt
Gemeinschaft (e) 1. együttlét; 2. közösség; együttes
gemeinschaftlich közös
gemeinverständlich közérthető
Gemeinwohl (s) közjó; közérdek
Gemenge (s) 1. keverék; zagyvaság; 2. közelharc
gemessen kimért; tartózkodó
Gemetzel (s) mészárlás
Gemisch (s) keverék; elegy
gemischt kevert; vegyes
Gemsbock (r) zergebak
Gemse (e) zerge
Gemurmel (s) moraj; mormogás

Gemüse (s)
1. főzelék; der Gemüse- und Obstladen: zöldség-
gyümölcs bolt; 2. zöldség

Gemüsegarten (r) veteményes kert
Gemüsekohl (r) kelkáposzta
Gemüt (s) kedély; kedv
gemütlich kedélyes; kényelmes; otthonos
gemütlos kedélytelen; rideg
gemütskrank kedélybeteg
gemütsvoll melegszívű; érzőlelkű
gemütvoll melegszívű; érzőlelkű
Gen. (Genosse) elvt. (elvtárs) /röv./
genas ld. genessen
genäschig nyalánk; torkos

genau

1. éppen hogy; éppen csak hogy; die genaue Zeit:
pontos idő; genau um 4 Uhr: pontban négy órakor; mit
genauer Not: nagy nehezen; 2. pontos; szigorú; 3.

genaugenommen szigorúan véve
Genauigkeit (e) 1. pontosság; szigorúság; 2. takarékosság;
genauso ld. geradeso
Gendarmerie (e) csendőrség
Gen.Dir. (Generaldirektor)vig. (vezérigazgató) /röv./
genehm kellemes; tetsző
genehmigen jóváhagy; beleegyezik; engedélyez
Genehmigung (e) beleegyezés; engedély

geneigt
1. hajlandó; készséges; hajlamos; 2. jóindulatú; kedvező;
3. lejtős; dőlt

General (r) tábornok
Generaldirektor (r) vezérigazgató
Generalprobe (e) főpróba (színház)
Generalsekretär (r) főtitkár
Generalstab (r) vezérkar
Generalstreik (r) általános sztrájk
Generalüberholung (e) generáljavítás



Generalversammlung (e)közgyűlés
Generalvertretung (e) vezérképviselet
Generation (e) emberöltő; nemzedék; generáció
generell egyetemes; általános
genesen felgyógyul; felépül
Genesung (e) felgyógyulás; felépülés
genial lángeszű; zseniális
Genick (s) nyakszirt; tarkó
Genie (s) lángész; zseni
genießbar élvezhető; ehető

genießen
1. élvez; elfogyaszt; megeszik; 2. részesül vmiben; etw.
in vollen Zügen genießen: nagyon élvez vmit

Genießer (r) élvező; élvhajhász
genieren feszélyez
genieren s. restelkedik
genoß ld. genießen
genommen ld. nehmen
genormt szabványosított
Genosse (r) bajtárs; pajtás; elvtárs
Genossenschaft (e) szövetkezet; egyesülés; szövetség
genossenschaftlich szövetkezeti
Genossenschaftsbauer (r)termelőszövetkezeti paraszt; tsz-paraszt
Genossin (e) bajtársnő; elvtársnő
Genuß (r) 1. élvezet; 2. fogyasztás (étel/ital)
genug elég; elégséges; elegendő
Genüge (e) elégségesség; megelégedés; zur Genüge: eléggé

genügen
elég; elégséges; elegendő; sich an etw. genügen lassen:
megelégszik vmivel

genügend elég; elégséges; elegendő
genügsam szerény; kisigényű
genugtun eleget tesz vminek
Genugtuung (e) elégtétel
Genußmittel (s) élvezeti cikk; fogyasztási cikk
Geographie (e) földrajz
Geolog (r) geológus
Geomatrie (e) mértan; geometria
Georg György
Georgien Grúzia
Gepäck (s) poggyász; csomag
Gepäckablage (e) csomagtartó
Gepäcksaufbewahrung (e)csomagmegőrző
Gepäckschein (r) poggyászvevévy
Gepäckstück (s) poggyászdarab; csomag
Gepäckträger (r) hordár
Gepäckzuschlag (r) csomagpótdíj
gepfeffert borsos
gepflegt gondozott; ápolt
Gepflogenheit (e) szokás
Geplänkel (s) csetepaté
Geplätscher (s) csobogás; pacskolás; pancsolás
Geplauder (s) csevegés; fecsegés
gepökelt sózott; sós
Gepräge (s) 1. bélyeg; 2. jegy; 3. jelleg; 4. veret
Gepränge (s) 1. dísz; 2. fény; 3. pompa

gerade
1. egyenes; 2. éppen; pontosan; éppenséggel; annál
inkább; 3. merőleges; 4. őszinte; nyílt; 5. páros



geradeaus
1. becsületesen; geradeaus gehen: toronyiránt megy; 2.
egyenesen; egyenest

geradeso éppoly; éppúgy; pontosan így; pontosan úgy
geradesogut éppúgy
geradesoviel ugyanannyi
Geranie (e) muskátli
Gerassel (s) zörgés; csörgés
Gerät (s) 1. sportszer; 2. szerszám; készülék; eszköz

geraten

1. esik; 2. fejlődik; válik vmivé; 3. kerül; jut; 4. sikerül; 5.
tenácsos; auf den Gedanken geraden: eszébe jut; außer
sich geraden: kijön a sodrából; er ist nach dem Vater
geraden: az apjára ütött; hasonlít; ich halte es für
geraden: tanácsosnak tartom; aufs Geratewohl:
vaktában; találomra; 6. üt; hasonlít vkire

Geräteturnen (s) szertorna
geräuchert füstölt
geräumig tágas; kiterjedt
Geräusch (s) zörej; zaj
gerben kicserez
Gerber (r) cserzővarga; tímár
Gerbung (e) kicserzés

gerecht

1. igaz; igazságos; jogos; 2. megfelelő; alkalmas; den
Ansprüchen gerecht werden: megfelel az igényeknek;
allen Wünschen gerecht werden: minden kívánságnak
eleget tesz

gerechtfertig igazolt; indokolt
Gerechtigkeit (e) igazság; igazságosság; igazságszolgáltatás; jogosság
Gerede (e) fecsegés; szóbeszéd
gereichen szolgál vmire
Gereizheit (e) ingerültség
gereizt ingerült
gereuen megbán; sajnál

Gericht (s)
1. bíróság; 2. fogás; 3. tál; über jn. Gericht halten:
törvényt ül; bíráskodik vki felett

gerichtlich bírósági
Gerichtshof (r) törvényszék; bíróság
Gerichtskosten (Pl.) perköltségek
Gerichtssaal (r) bírósági tárgyalóterem
Gerichtsverhandlung (e) bírósági tárgyalás
gerieben 1. minden hájjal megkent; 2. reszelt; dörzsölt

gering
csekély; kevés; kicsiny; alacsony; silány; nicht im
geringsten: legkevésbé sem

geringfügig csekély; jelentéktelen
Geringschätzung (e) lekicsinylés; mit Gerinschätzung: félvállról; lenézően
gerinnen 1. megalvad; 2. összefut; összemegy
Gerippe (s) 1. bordázat (hajó); 2. csontváz; 3. váz (műsz)
Germane (r) germán (ember)
germanisch germán

gern
szívesen; örömmel; jm./etw. gern haben: vkit/vmit szeret;
gern geschehen !: szívesen !; szóra sem érdemes !

Geröll (s) görgeteg
geronnen ld. rinnen

geröstet
pirított; geröstetes Brot: pirítós; gerösteter Kaffee: pörkölt
kávé; geröstete Kartoffeln: sült krumpli

Gerste (e) árpa
Gerte (e) vessző; pálca
Geruch (r) szag; szaglás; szimat



Gerücht (s) hír; híresztelés
Gerüchtemacherei (e) rémhírterjesztés
geruhen kegyeskedik
gerungen ld. ringen
Gerüst (s) 1. állványzat; 2. váz
Ges. (Gesellschaft) 1. t.; tv. (törvény) /röv./; 2. társ. (társaság) /röv./
Gesäß (s) far
gesamt összes; össz-; egész
Gesamtausgabe (e) teljes kiadás (könyv)
Gesamtbild (s) összkép
Gesamtfläche (e) összterület
Gesamtheit (e) összesség
Gesandte (r)(e) követ
Gesandtschaft (e) követség; küldöttség
Gesang (r) ének; dal; éneklés
Gescgwätz (s) fecsegés; szószátyárkodás

Geschäft (s)
1. foglalkozás; das Geschäft für Gemüse und Obst:
zöldség-gyümölcs bolt; 2. ügy; dolog; 3. üzlet; bolt

geschäftig dolgos; munkás
geschäftlich üzleti
Geschäftsfreund (r) ügyfél
Geschäftshaus (s) üzletház
Geschäftsmann (r) üzletember
Geschäftsreise (e) üzleti út; üzleti utazás
Geschäftsreisende (r) kereskedelmi utazó
Geschäftsträger (r) ügyvivő
geschah ld. geschehen
geschätzt becsült; becses

geschehen
megtörténik; megesik; geschehen lassen: eltűr vmit;
hagy vmit; es war um ihn geschehen: vége volt

Geschehnis (s) esemény; eset
gescheit okos; értelmes
Geschenk (s) ajándék

Geschichte (e)
1. eset; esemény; 2. história; történet; elbeszélés; mese;
3. történelem; 4. ügy; dolog

geschichtlich történelmi; történeti
Geschichtlichkeit (e) ügyesség; jártasság
Geschichtsbuch (s) történelemkönyv
Geschick (s) 1. sors; végzet; 2. ügyesség
geschickt ügyes
geschieden elvált
geschiedenen elvált
Geschirr (s) 1. edény; 2. lószerszám
Geschlecht (s) 1. nem; 2. nemzetség; nemzedék
geschlechtlich 1. nemi; 2. nemzetségi
Geschlechtswort (s) névelő
geschlossen zárt; csukott
geschlungen ld. schlingen
Geschmack (r) 1. íz; 2. ízlelés; 3. ízlés
geschmacklos 1. ízléstelen; 2. íztelen; ízetlen
geschmackvoll ízléses
geschmeidig simulékony
geschnitzelt faragott
Geschoß (s) 1. emelet; 2. lövedék
gescholten ld. scheleten
Geschöpf (s) 1. teremtmény; teremtés; szülemény; 2. termék
Geschrei (s) kiabálás; lárma



Geschütz (s) 1. ágyú; 2. löveg
Geschwader (s) 1. egység; 2. hajóraj; repülőezred; 3. kötelék
geschweige nemhogy; hát még; geschweige denn: annál kevésbé
geschwind 1. gyors; sebes; 2. hamar; szaporán
Geschwindigkeit (e) gyorsaság; sebesség
Geschwister (Pl.) testvérek; fivérek; nővérek
geschwollen dagadt; felfuvalkodott
geschwommen ld. schwimmen
geschworen ld. schwören
Geschworene (r) esküdt
Geschworne (r) esküdt
Geschwulst (e) daganat
geschwunden ld. schwinden
geschwungen ld. schwingen
Geschwür (s) kelés; fekély
gesegnet áldott
geselch füstölt
Geselle (r) 1. iparoslegény; mesterlegény; 2. társ; pajtás
gesellen (s.) 1. egyesül; 2. társul; csatlakozik
gesellig 1. barátságos; barátkozó; 2. társas
Gesellschaft (e) 1. társadalom; 2. társaság
gesellschaftlich 1. társadalmi; 2. társas; társasági
Gesellschaftsauto (s) társas autó
Gesellschaftskleid (s) estélyi ruha
Gesellschaftsreise (e) társas utazás
Gesellschaftsspiel (s) társasjáték
Gesellschaftswissenschaft (e)társadalomtudomány
gesessen ld. sitzen
Gesetz (s) törvény; szabály
Gesetzgeber (r) törvényhozó
gesetzlich törvényes

gesetzt
nyugodt; higgadt; zur gesetzten Stunde: a meghatározott
órában; gesetzen den Fall, daß ...: feltéve, hogy ...

gesetzwidrig törvényellenes

Gesicht (s)
1. arc; arckifejezés; pofa; kép; 2. külső; látszat; 3. látás;
látóképesség; 4. látomás

Gesichtskreis (r) látókör; látóhatár
Gesichtspunkt (r) szempont
Gesims (s) párkány

Gesindel (s)
csőcselék; irgewie gesinnt sein: vmilyen szellemű;
érzelmű; felfogású

Gesinnung (e) 1. érzület; érzés; 2. felfogás
gesittet művelt; csiszolt; kifinomult
gesondert elkülönített
gesonnen ld. sinnen
gesotten főtt
Gespann (s) fogat (ló)

gespannt
feszes; feszülő; feszült; ich bin gespannt darauf: roppant
érdekel; feszülten várom

Gespenst (s) kísértet
gespickt tűzdelt
Gespinst (s) fonat
gesponnen ld. spinnen
Gespött (s) gúny; gúnyolódás; csúfolódás

Gespräch (s)
beszélgetés; társalgás; ins Gespräch kommen:
beszélgetni kezd

gesprächig beszédes



gesprochen ld. sprechen
gesprungen ld. springen
Gestalt (e) alak; forma; termet
gestalten alakít; formál
gestalten s. alakul
Gestaltung (e) 1. alakítás; formálás; 2. alakulás; formálódás
Geständnis (s) vallomás; beismerés
Gestank (r) bűz; büdösség
gestatten megenged; engedélyez
Geste (e) gesztus
gestehen megvall; bevall
Gestein (s) kőzet
Gestell (s) 1. állvány; 2. alváz
gestern tegnap
gestiefelt csizmás
Gestirn (s) csillagzat
gestirnt csillagos
gestochen ld. stechen
gestohlen ld. stehlen
gestorben ld. sterben
Gesträuch (s) cserjés; bozót
gestreift csíkos; sávos
gestrig tegnapi
Gestrüpp (s) bozót
gestunken ld. stinken
Gestüt (s) ménes
Gesuch (s) kérvény
gesund egészséges; gesund werden: meggyógyul
Gesundheit (e) egészség
gesundschreiben kiír egészségesnek
gesungen ld. singen
gesunken ld. sinken
getäfelt faburkolatú; táblás
Getöse (s) robaj; zaj; lárma
Getränk (s) ital
Getränkekarte (e) itallap
Getreide (s) gabona
Getreidebau (r) gabonatermelés
Getreideernte (e) aratás
Getreidefeld (s) gabonaföld
Getreidemähdrescher (r)kombájn
getreu hű; hűséges
getreulich híven; hűen; hűségesen
Getriebe (s) 1. hajtómű (műsz); 2. nyüzsgés; forgatag
getrost bátran; nyugodtan
getrunken ld. trinken
Getümmel (s) tolongás; sokadalom
getupft pettyes
Gevatter (r) koma

Gewächs (s)

1. kinövés; gewachsen sein jm.: vkivek szemben állja a
sarat; er ist der Aufgabe nicht gewachsen: a feladat
meghaladja erejét; er ist mir gewachsen: méltó
ellenfelem; 2. növény

Gewächshaus (s) üvegház; melegház
gewagt merész
gewählt választékos; jn./js./etw. gewahr werden: észrevesz
Gewähr (e) biztosíték; kezesség; er leistet Gewähr dafür: jótáll érte



gewähren
1. engedélyez; 2. észrevesz; meglát; felismer; 3. megad;
nyújt; 4. rábíz; 5. ráhagy; 6. teljesít

gewährleisten 1. jótáll; biztosít; 2. nyújt
Gewalt (e) 1. erőszak; 2. hatalom; erő
gewalthaberisch erőszakos; zsarnoki
gewaltig hatalmas; erős
gewaltsam erőszakos
Gewalttat (e) erőszakos tett; erőszakos cselekedet
Gewand (s) ruha; köntös
gewandt ügyes; jártas
gewann ld. gewinnen
gewärtigen elvár
Gewässer (s) víz; vizek
Gewebe (s) 1. szövet; 2. szövevény
geweckt élénk; eleven
Gewehr (s) lőfegyver; puska
Gewehrkolben (r) puskatus
Gewehrlauf (r) puskacső
Geweih (s) agancs
Gewerbe (s) 1. iparág; mesterség; 2. kézműipar
Gewerbeschein (r) iparigazolvány
Gewerkschaft (e) szakszervezet
gewerkschaftlich szakszervezeti
gewesen ld. sein
gewiß bizonyos; biztos
Gewicht (s) súly
Gewichtheben (s) súlyemelés
gewichtig súlyos; nyomós
Gewieher (s) nyerítés
Gewißheit (e) bizonyosság
gewillt hajlandó
Gewinde (s) 1. csavarmenet; 2. gombolyag; 3. virágfüzér
Gewinn (r) 1. nyeremény; 2. nyereség; haszon
gewinnbringend jövedelmező
gewinnen 1. gyarapszik; nő; 2. kitermel; 3. megnyer; elnyer
Gewissen (s) lelkiismeret
Gewissenbiß (r) lelkiismeretfurdalás
gewissenhaft lelkiismeretes; becsületes
gewissenlos lelkiismeretlen
gewissenmaßen némiképp; úgyszólván; mintegy

Gewitter (s)
zivatar; ich war gewitzig: résen voltam; durch etw.
gewitzig: okulva vmin/vmiből

gewogen jóindulatú
gewöhnen rászoktat; hozzászoktat
gewöhnen s. rászokik; megszokik; hozzászokik
Gewohnheit (e) szokás
gewöhnlich 1. általában; 2. közönséges
Gewölbe (s) boltív
gewölbt 1. boltíves; 2. ívelt; domború
gewölkt felhős
gewonnen ld. gewinnen
geworben ld. werben
geworden ld. werden
geworfen ld. werfen
Gewühl (s) tolongás; nyüzsgés; sokaság
gewunden ld. winden
gewürfelt kockás



Gewürz (s) fűszer
Gewürznelke (e) szegfűszeg
gez. (gezeichnet) s.k. (saját kezűleg) /röv./; es geziemt sich: illik
Gezücht (s) tenyészet; fajzat
Gezwitscher (s) csicsergés; csiripelés

gezwungen
1. kényszerített; kényszeredett; erőltetett; er war
gezwungen: kénytelen volt; 2. ld. zwingen

ghaneisch ghanai
Gicht (e) köszvény; csúz
Giebel (r) oromzat
gießen 1. önt; tölt; 2. öntöz; locsol; 3. szakad (eső)
Gießerei (e) 1. öntés; 2. öntöde
Gießkanne (e) öntözőkanna; locsolókanna
Gier (e) mohóság
gierig mohó
Gift (s) méreg
giftig mérges; mérgező
gigantisch óriási; gigászi; gigantikus
Gimpel (r) 1. pirók (madár); 2. tökfilkó; balek
ging ld. gehen
Gipfel (r) csúcs; tető
Gipfelleistung (e) csúcsteljesítmény
gipfeln tetőfokra hág
Gipfeltreffen (s) csúcstalálkozó
Gips (r) gipsz
Gipsverband (r) gipszkötés
Giraffe (e) zsiráf
Giro (s) forgatmány; hátirat
girren turbékol
Gischt (r) hab; tajték
Gitter (s) rács; rostély
Gitterwerk (s) rácsozat; rostélyzat
Glanz (r) ragyogás; tündöklés
glänzen 1. fénylik; ragyog; csillog; 2. kitűnik (átv)
glanzlos fénytelen
Glas (s) üveg; üvegpohárpohár
Glaser (r) üveges
gläsern üvegből való; üveges; üvegszerű
Glashütte (e) üveggyár
glasig üveges
Glaspapier (s) dörzspapír
Glasscheibe (e) táblaüveg; üvegtábla
Glasscherbe (e) üvegcserép; üvegdarab
Glasur (e) máz

glatt
1. kereken; tisztán; 2. nyilván; 3. sima; akadálytalan;
egyszerű; 4. teljesen

Glatteis (s) 1. jegesedés; 2. tükörjég; ólmos eső
glätten simít; fényesít; csiszol
glattweg magyarán; kereken; er hat eine Glatze: kopasz
Glaube (r) hit; vallás; felekezet

glauben
elhisz; an etw. glauben: hisz vmiben; das will ich glauben
!: meghiszem azt !

Glauben (r)

hit; vallás; felekezet; jm. Glauben schenken: hisz vkinek;
aus gutem Glauben: jóhiszeműen; in gutem Glauben:
jóhiszeműen

glaubhaft 1. hihető; szavahihető; 2. hiteles
Gläubige (r)(e) hívő



Gläubiger (r) hitelező
glaublich hihető
glaubwürdig szavahihető

gleich

1. azonnal; rögtön; mindjárt; tüstént; zu gleicher Zeit:
ugyanakkor; es ist mir ganz gleich: nekem teljesen
mindegy; zwei mal zwei gleich vier: kétszer kettő négy;
das muß ja nicht gleich sein: ráér; nem sürgős; 2.
egyforma; ugyanolyan; egyenlő; hasonló; azonos; 3.
sima; sík; egyenletes

gleichbedeutend azonos értelmű
gleichberechtig egyenjogú

gleiche
ugyanaz; es kommt aufs gleiche hinaus: egyremegy; ins
gleiche bringen: rendbehoz

Gleiche (s)
egyenlő; egyforma; ein Gleiches tun: hasonlóan
cselekszik; jár el

gleichen

1. egyenget; simít; 2. hasonlít; sie gleichen sich:
hasonlítanak egymásra; sie gleichen einander:
hasonlítanak egymásra; 3. kiegyenlít

gleichfalls is; éppúgy; szintén; hasonlóképpen
gleichförmig egyforma; egyenletes; egyhangú
gleichgesinnt egynézetű; rokonérzelmű
Gleichgewicht (s) egyensúly
gleichgültig közömbös

Gleichheit (e)
egyenlőség; azonosság; jm. an etw. gleichkommen: felér
vkivel vmiben

gleichmachen egyenlővé tesz; kiegyenlít
gleichmäßig 1. egyenletes; 2. egyöntetű
Gleichmut (r) 1. egykedvűség; 2. higgadtság
gleichmütig 1. egykedvű; 2. higgadt
Gleichnis (s) hasonlat; példabeszéd
gleichnisweise hasonlatként; példaképpen
gleichrangig egyenrangú
gleichsam mintha
gleichseitig egyenlő oldalú
gleichsetzen egyenlővé tesz
Gleichstellung (e) 1. egyenlővé tétel; 2. szembeállítás; összevetés
Gleichstrom (r) egyenáram
Gleichung (e) egyenlet
gleichviel mindegy
Gleichwelle (e) közös hullámhossz
gleichzeitig 1. egyidejű; 2. egyúttal; ugyanakkor
gleißen fénylik; csillog
Gleis (s) 1. kerékvágás; 2. vágány; sín
gleiten siklik; csúszik
gleitend kötetlen
Gleitflug (r) siklórepülés
glich ld. gleichen
Glied (s) 1. íz; 2. rend; sor; 3. testrész; tag; végtag
gliedern tagol
gliedern s. tagolódik
Gliederung (e) 1. szerkezet; 2. tagolódás; tagolás; 3. tagozat
gliederweise tagonként; ízenként
glimmen izzik; parázslik
Glimmen (r) 1. csillám; 2. csillogás; csillámlás
glimpflich 1. épen; baj nélkül; 2. kíméletes
glitt ld. gleiten
global globális



Globus (r) földgömb
Glocke (e) harang; csengő
Glöckner (r) harangozó
glomm ld. glimmen
glorreich dicső; dicsőséges
glotzen bámul; bámészkodik
Glück (s) szerencse; boldogság
Glucke (s) kotlóstyúk
glücken sikerül
glücklich szerencsés; boldog; kedvező
glücklicherweise szerencsére
glückselig nagyon boldog
Glücksfall (r) jószerencse; szerencsés véletlen
Glückwunsch (r) jókívánság
Glückwunschtelegramm (s)dísztávirat
Glühbirne (e) izzólámpa; villanykörte
glühen 1. hevít; izzít; 2. izzik; hevül; lángol
Glühwein (r) forralt bor
Glut (e) 1. hőség; 2. parázs; tűz
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)kft /röv./
Gnade (e) 1. bocsánat; 2. kegy; kegyesség; jóindulat; kegyelem
Gnadengesuch (s) kegyelmi kérvény
gnädig jóakaratú; kegyes; kegyelmes; nagyságos
goß ld. gießen
Godmünze (e) aranyérme; aranypénz
Godwert (r) aranyérték
Gold (s) arany
golden 1. aranyból való; arany-; 2. aranyos (átv.); 3. aranyszínű
Goldfisch (r) aranyhal
goldig aranyos; aranyozott
Goldmedaille (e) aranyérem
Goldschmied (r) aranyműves
Goldstück (s) 1. arany (érme); 2. aranydarab
Goldwährung (e) aranyvaluta
Golf (r) tengeröböl
Golf (s) golf (játék)
Golfstrom (r) Golf-áramlás
Gondel (e) gondola
gönnen kíván vkinek vmit
Gönner (r) pártfogó; jóakaró
gor ld. gären
Gosse (e) utcai lefolyó
Gotik (e) gótika
gotisch gótikus
Gott (r) Isten; isten
Gottesdienst (r) istentisztelet
Göttin (e) istennő
göttlich isteni
Götze (r) bálvány
gr. (groß) nagy /röv./
Grab (s) sír
graben 1. ás; 2. belemélyeszt; 3. belevés; fúr; 4. váj; túr
Graben (r) árok
Grabung (e) ásás; ásatás
Grad (r) 1. fokozat; mérték; 2. hőfok; 3. rendfokozat
gradweise fokozatosan
Graf (r) gróf



Gräfin (e) grófnő; grófné
gräflich grófi
gräßlich borzasztó; iszonyú
gram haragos
Gram (r) búbánat
grämen gyötör; elkeserít
grämen s. bánkódik; búsul
Grammatik (e) nyelvtan
Grammel (e) tepertő
gramvoll bánatos; bús
Gran Esztergom
Granate (e) gránát
Granzpolizist (r) határőr
Graphit (r) grafit
Gras (s) fű
grasen 1. kaszál (szénát); 2. legel
Grasfutter (s) zöldtakarmány
Grashalm (r) fűszál
Grashüpfer (r) szöcske
grasig füves; gyepes
Grat (r) 1. fok; hegygerinc; 2. szél (vminek a széle); perem
grätig szálkás
gratulieren gratulál
grau 1. ősz; 2. szürke

grauen
1. borzad; retteg; irtózik; es graut mir/mich vor ihm:
iszonyodom tőle; 2. őszül; 3. szürkül

Graupe (e) dara
grausam kegyetlen
Grausamkeit (e) kegyetlenség
grausen ld. grauen
grausig hátborzongató; irtózatos
gravieren vés
Gravierung (e) 1. rézmetszet; karc; 2. vésés
Graz Grác
grazlös kecses
greifbar 1. kézzelfogható; nyilvánvaló; 2. megfogható

greifen

1. érint; um sich greifen: maga körül tapogatózik; um sich
greifen: elterjed; zu etw. greifen: nyúl vmihez; zu etw.
greifen: kezd vmibe; die Säge greift gut: jól fog a fűrész;
das greift an seine Ehre: a becsületét érinti; sérti; 2. hat;
3. megragad; megfog; elfog; elkap; 4. nyúl

greiflich megfogható; elérhető
greifzange (e) harapófogó
Greis (r) aggastyán
grell 1. kirívó; rikító; 2. rikoltó; éles
Grenzabsperrung (e) határzárlat
Grenze (e) határ
grenzen an +A határos vmivel; érintkezik vmivel
grenzenlos határtalan
Grenzstation (e) határállomás
Grenzüberschreitung (e) határátlépés
Greuel (r) irtózás; irtózat; borzalom; szörnyűség
greuelhaft irtóztató; iszonyatos; borzalmas
Greueltat (e) rémtett
greulich irtóztató; iszonyatos
Grieß (r) 1. gríz; búzadara; 2. homok; 3. kavics
Griebe (e) tepertő



Grieche (r) görög (ember)
Griechenland Görögország
Griechin (e) görög nő
griechisch görög
grießig darás
griesgrämig mogorva
griff ld. greifen
Griff (r) 1. fogás (átv.); 2. karom; 3. markolat; fogantyú; nyél
Grille (e) 1. hóbort; rigolya; szeszély; 2. tücsök
Grimasse (e) fintor; grimasz
Grimm (r) harag; düh; méreg
grimmig bősz; dühös
grinsen vigyorog
Grippe (e) influenza; náthaláz

groß

nagy; wie groß ?: mekkora ?; amgrößten ist etw., wenn
...: vmi akkor a legnagyobb, ha ...; Eva ist schon groß:
Éva már nagy; felnőtt; im großen: nagyban; im großen
und granzen: nagyjában; im großen und granzen:
egészében; groß werden: megnő; felnő; umein großes:
nagyon; umein großes: sokkal jobban; da liegt mir nichts
groß daran: nem nagyon izgat

großartig nagyszerű; pompás
großäugig nagyszemű
grob durva; goromba
Großbetrieb (r) nagyüzem
Grobheit (e) durvaság; gorombaság
Großbritannien Nagy-Britannia

Größe (e)
1. kiválóság; előkelőség (átv.); 2. magasság; termet; 3.
mennyiség; szám; méret; 4. nagyság; kiterjedés

großelterlich nagyszülői
Großeltern (Pl.) nagyszülők
Größenwahnsinn (r) nagyzási hóbort
größerenteils nagyobbrészt
großherzig nagylelkű
großjährig nagykorú
Groll (r) neheztelés; harag

grollen
1. mennydörög; mit j. grollen: haragszik vkire; mit j.
grollen: dühös vkire; 2. neheztel; haragszik

großmachen felnagyít; megnagyít
großmachen s. henceg
großmäulig nagyszájú; szájas
größmöglichst lehető legnagyobb
Großmut (e) nagylelkűség
großmütig nagylelkű
Großmutter (e) nagyanya; nagymama
Großreinemachen (s) nagytakarítás
Großstadt (e) nagyváros
größtenteils 1. jórészt; 2. túlnyomóan
Grotte (e) barlang; üreg
großtuerisch nagyzoló; hencegő; dicsekvő
Großvater (r) nagyapa; nagypapa
Großwirtschaft (e) 1. nagygazdaság; 2. nagyüzemi gazdálkodás
großziehen felnevel
großzügig nagyvonalú; nagyszabású
Gruß (r) köszönés; köszöntés; üdvözlés; üdvözlet
grub ld. graben
Grube (e) 1. bánya; 2. gödör; verem; 3. odú; barlang



Grübelei (e) töprengés
grübeln tépelődik; töpreng
Grubenbau (r) bányászat; bányaművelet
grüßen köszön; köszönt; üdvözöl
Gruft (e) sírbolt
grün 1. éretlen; 2. zöld

Grund (r)

1. alapozás; 2. fenék; alap; vminek a mélye; 3. lényeg; 4.
ok; auf Grund dessen, daß ...: annak alapján, hogy ...; im
Grunde genommen: alapjában véve; von Grund aus:
alaposan; teljesen; mit Grund: alaposan; mit Grund:
okkal; joggal; 5. talaj; föld; 6. telek

Grundbau (r) alapépítmény
Grundbedingung (e) alapfeltétel
Grundbesitz (r) földbirtok
grundehrlich talpig becsületes
gründen alapít; megalapoz; létesít
gründen s. támaszkodik vmire (átv.)
Gründer (r) alapító
grundfalsch egészen téves
Grundfarbe (e) alapszín
Grundfehler (r) alapvető hiba
Grundidee (e) alapeszme
Grundlage (e) alap (átv.)
grundlegend alapvető
gründlich alapos
grundlos 1. alaptalan; 2. feneketlen
Grundriß (r) alaprajz; vázlat
Grundsatz (r) alapelv
grundsätzlich elvi; elvileg; elvből
grundschlecht teljesen rossz; nagyon rossz; csapnivaló
Grundschule (e) általános iskola
Grundstellung (e) alapállás; alaphelyzet
Grundstück (s) ingatlan; telek
Grundstufe (e) alapfok
Grundstufenprüfung (e) alapfokú vizsga
Gründung (e) 1. alapítás; 2. alapzat; fundamentum
grundverschieden 1. alapjában különböző; 2. egészen más
Grundwasser (s) talajvíz
Grundzahl (e) tőszám
Grundzahlwort (s) tőszámnév
grünen zöldül; zöldell
Grünkohl (r) kelkáposzta
grünlich zöldes
Grünspan (r) rézrozsda
grunzen röfög
Grünzeug (s) zöldségféle
Gruppe (e) csoport
Gruppenreise (e) csoportos utazás
gruppieren csoportosít
gruppieren s. csoportosul
Grütze (e) kása

Guß (r)
1. cukormáz; 2. öntés; 3. öntet; 4. öntvény; aus einem
Guß: egységes; egyöntetű; 5. záporeső

gucken néz; kukucskál
Gucker (r) látcső
Gußeisen (s) öntött vas; öntvény
gugelfest golyóálló



Gulasch (r)(s)
gulyás (étel); die Szegediber Gulaschsuppe: szegedi
gulyásleves

Gulden (r) forint
gültig érvényes
Gültigkeit (e) érvény; érvényesség
Gummi (r) radírgumi
Gummi (r)(s) gumi
Gummimatraze (e) gumimatrac
Güns Kőszeg

Gunst (e)
1. előny; zu meinen Gunsten: az én javamra; 2. kegy;
kegyesség; jóindulat

günstig
kedvező; jóindulatú; ein Kredit zu einen günstigen
Zinssatz: kedvező kamatozású kölcsön

Gurgel (e) gége; torok
gurgeln öblöget
Gurke (e) uborka
Gürtel (r) öv; derékszíj
gürten övez

gut

jó; guten Abend !: jó estét !; guten Morgen !: jó reggelt !;
guten Tag !: jó napot !; gute Nacht !: jó éjt !; jó éjszakát !;
guter Dinge sein: jókedvű; guter Letzt: legutoljára; guter
Letzt: végül is; gute Reise !: jó utat !; ein gutes Stück:
hibátlan darab; ein gutes Stück: jókora darab; nach einer
guten Stunde: egy jó óra múlva; mir ist nicht gut: rosszul
vagyok; kurz und gut: egyszóval; du hast es gut reden: te
könnyen beszélsz; jm. gut sein: szeret vkit; lassen Sie es
gut sein: jól van már; hagyja csak

Gut (s)
1. érték; dolog; 2. földbirtok; 3. jószág; 4. rakomány; 5.
vagyon

Gutachten (s) szakvélemény
gutarig jóindulatú
gutaussehend jóképű; csinos

Güte (e)

1. jóság; jóindulat; 2. minőség; haben Sie die Güte:
szíveskedjék; Ware ertster Güte: legjobb minőségű áru;
ach meine Güte !: szent ég !

Güterproduktion (e) árutermelés
Güterwagen (r) teherkocsi; tehergépkocsi
Güterzug (r) tehervonat
Güteverkehr (r) teherforgalom; áruforgalom
gütevoll jóságos
Gütevorschrift (e) minőségi előírás
gutgelaunt jókedvű; vidám
gutgesinnt jóérzésű; jóindulatú
gutgläubig jóhiszemű
Guthaben (s) pénzkövetelés
gutheißen jóváhagy
gutherzig jószívű
gütig jóságos
gütlich barátságos; békés
gutmachen jóvátesz; helyrehoz
gutmütig jólelkű; jóindulatú
Gutsbesitzer (r) földbirtokos
gutschreiben jóváír
Gutsherr (r) földesúr
Gutshof (r) birtok; tanya
gutstehen jótáll; kezeskedik
gutwillig készséges; önkéntes



Gymnasialschüler (r) gimnáziumi tanuló
Gymnasium (s) gimnázium
Haß (r) gyűlölet
Haag (r) Hága

Haar (s)

1. haj (hajszál); 2. szőr (szőrszál); mir standen die Haare
zu Berge: égnek állt a hajam; sie hat Haare auf den
Zähnen: fel van vágva; éles a nyelve; an den Haaren
herbeizogen: erőltetett; aufs Haar: pontosan; szakasztott;
auf ein Haar: pontosan; szakasztott

Haarbreit (s) hajszál
haaren kopaszt
haaren s. 1. haját hullatja; 2. szőrét hullatja; vedlik
Haarflechte (e) hajfonat
haarig 1. hajas; 2. szőrös
haarklein apróra; töviről hegyire
haarscharf 1. borotvaéles; 2. hajszálpontos; hajszálnyira
Haarschneiden (s) hajvágás
Haarschnitt (r) hajvágás
Haarspalterei (e) szőrszálhasogatás
haarsträubend hajmeresztő
Habe (e) vagyon; jószág

haben

van vmije; ich habe etwas: van valamim; Durst haben:
szomjas; Hunger haben: éhes; Geld bei sich haben: van
nála pénz; was hast du ?: mid van ?; was hast du ?: mi
bajod ?; ich hätte eine Bitte: volna még egy kérésem; ich
habe nichts dagegen: nincs ellene kifogásom; nem
ellenzem; was habe ich davon ?: mi hasznom belőle ?;
etw. ist noch zu haben: vmi még van; vmi még kapható;
ich habe noch zu arbeiten: még dolgoznom kell; még van
dolgom; ich habe damit zu tun: dolgom van vele; er hat
es eilig: sietős a dolga; siet; er hat es gut: jó dolga van;
ich habe es satt: megelégeltem; ich habe geschrieben:
írtam; ich habe Geld gehabt: volt pénzem; da hast du !:
nesze !; da haben wir's !: na tessék !; ez az !

Habgier (e) kapzsiság; js. habhaft werden: kézre kerít vkit
Habicht (r) héja
Habseligkeiten (Pl.) holmi; cókmók
Hackbraten (r) fasírozott; fasírt
Hacke (e) 1. balta; fejsze; 2. kapa
hacken 1. kapál; 2. vág; vagdal; aprít
Hacken (r) sarok
Hader (r) perpatvar; civakodás; veszekedés
hadern civakodik; veszekszik; perlekedik
Hafen (r) kikötő; rév
Hafenkapitän (r) révkapitány
Hafer (r) zab
Hafergrütze (e) zabdara; zabpép
Haferkorn (s) zabszem
Haft (e) 1. elzárás; 2. letartóztatás
haftbar felelős; szavatos
Haftbefehl (r) letartóztatási parancs
haften 1. jótáll; szavatol; 2. tapad; hozzáragad
Häftling (r) fogoly; fegyenc
Haftung (e) szavatosság
Hägebrücke (e) függőhíd
Hagebuche (e) gyertyánfa
Hagebutte (e) vadrózsa; csipkebogyó



Hagedorn (r) galagonya
Hagel (r) jégeső
hageln zuhog; es hagelt: jégeső esik
hager sovány; szikár
Hahn (r) kakas
Hai (r) cápa
Haifisch (r) cápa
Hain (r) liget; berek
häkeln 1. csipkelődik; gúnyolódik; 2. horgol
Haken (r) horog; kapocs

halb

fél; félig; es ist halb fünf: fél öt van; mit halbem Ohre:
félfüllel; halben Ohren: félfüllel; halb und halb: félig-
meddig; halb ..., halb ...: egyrészt ..., másrészt ...

Halbbruder (r) féltestvér; mostohafivér
Halbdunkel (s) félhomály
halber +G miatt; kedvéért; okából
halbfertig félkész
halbieren megfelez; kettéoszt
Halbinsel (e) félsziget
Halbjahr (s) 1. fél év; 2. félév (iskolai)
halbjährig félévi; féléves
Halbmesser (r) sugár
halbnackt félmeztelen
Halbschlaf (r) félálom
Halbschuh (r) félcipő
Halbschwester (e) mostohanővér
Halbstock (r) félemelet
Halbstrumpf (r) térdharisnya
halbstündig félórai; félórás
halbstündlich félóránként
halbtägig fénapi; fénapos
halbtot félhalott
halbvoll félig telt; félig tele
halbwegs 1. félig-meddig; 2. félúton
halbwüchsig serdületlen; fejletlen
Halbzeit (e) félidő (sp)
half ld. helfen
Hälfte (e) fele vminek; fél
häßlich csúnya; csúf; rút
Halle (e) csarnok
hallen 1. hangzik; 2. visszhangzik
Hallenschwimmbad (s) fedett uszoda
Halm (r) fűszál; gabonaszál; szalmaszál

Hals (r)

nyak; torok; sich den Hals brechen: nyakát szegi; Hals
über Kopf: hanyatt-homlok; fejvesztve; das geht ihm an
den Kopf: ez a fejébe kerül

Halsband (s) 1. nyaklánc; 2. nyakörv
halsbrecherisch nyaktörő
Halsentzündung (e) torokgyulladás
Hals-,Nasen-,Ohrenarzt (r)fül-orr-gégész
halsstarrig nyakas; konok; makacs
Halstuch (s) sál
Halsweh (s) torokfájás
Halswirbel (r) nyakcsigolya
halt hát; persze
Halt (r) 1. megállás; zu Halt bringen: megállít; 2. támasz
haltbar tartós



halten 1. megáll; áll; 2. megfog; tart; 3. tart vkit vmilyennek

halten s.

1. kitart; 2. tartja magát; sich über Wasser halten: épp,
hogy megél; sein Wort halten: állja; megtartja a szavát;
eine Zeitung halten: újságot járat; auf etw. halten: tart
vmire; auf jn./etw. halten: becsül vkit/vmit; für jn./etw.
halten: vkinek/vminek tart; von jm./etw. halten:
vmilyennek tart vkit/vmit; viel von sich halten: nagyra
tartja magát; halt ! wer da ?: állj ! ki vagy ?; Obst hält sich
nicht: a gyümölcs nem áll el; das Wetter hält sich: az
időjárás nem változik; jn. zum besten halten: ugrat;
becsap vkit; jn. zum Narren halten: ugrat; becsap vkit

Haltestelle (e) megállóhely
haltmachen megáll
Haltung (e) 1. magatartás; 2. testtartás
hämisch kaján; kárörvendő
Hammel (r) ürü
Hammer (r) kalapács
hämmern kalapál
Hamster (r) hörcsög
hamstern 1. halmoz (készletet); 2. rejteget

Hand (e)

kéz; es kommt jm. in die Hände: vkinek a kezébe kerül
vmi; eine Hand: félkéz; die flache Hand: tenyér; die hohle
Hand: marok; an Hand genauer Daten: pontos adatok
alapján; jm. an die Hand gehen: segít vkinek; auf Händen
und Füßen: négykézláb; etw. liegt auf der Hand:
kézenfekvő vmi; von der Hand weisen: elutasít; er hat es
zur Hand: keze ügyébe esik; es hat weder Hand noch

Handarbeit (e) 1. fizikai munka; 2. kézimunka
Handballspiel (s) kézilabda
Handbuch (s) kézikönyv
Handel (r) 1. alku; 2. cívódás; 3. kereskedelem; üzlet; 4. ügy

handeln

cselekszik; mit etw. handeln: kereskedik vmivel; mit jm.
handeln: alkudozik vkivel; um was handelt es sich denn
?: miről is van szó ?; worum handelt es sich denn ?: miről
is van szó ?; wovon handelt dieses Buch ?: miről szól ez
a könyv ?

handeln s. um +A szó van vmiről
handeln von +D szól vmiről
Handelsvertrag (r) kereskedelmi szerződés
Händeringen (s) kéztördelés
Handfertigkeit (e) kézügyesség
Handfessel (e) bilincs
Handfläche (e) tenyér
Handgelenk (s) csukló
Handgemenge (s) verekedés; kézitusa
Handgepäck (s) kézipoggyász

handgreiflich
kézzelfogható; nyilvánvaló; handgreiflich werden:
tettlegességre vetemedik

Handgriff (r) fogó; fogantyú; markolat; fogás
handhaben kezel; alkalmaz
Händler (r) kereskedő; árus
handlich ügyes; kézhezálló; kézhezsimuló
Handlung (e) 1. cselekedet; cselekmény; 2. kereskedés; üzlet
Handlungsweise (e) eljárás
Handschlag (r) parola
Handschrift (e) 1. kézírás; 2. kézirat
Handschuh (r) kesztyű



Handstreich (r) rajtaütés
Handtuch (s) törölköző
Handvoll (e) marék
Handwerk (s) kézműipar; kisipar; mesterség
Handwerker (r) iparos
Handwörterbuch (s) kéziszótár
Handwurzel (e) kéztő; csukló
Handzeichen (s) kézjegy
Handzeichnung (e) szabadkézi rajz
Handzug (r) kézvonás
Hanf (r) kender

Hang (r)
1. függés; függeszkedés; 2. hajlam; 3. hegyoldal; lejtő;
lejtés; 4. vonzalom

Hängematte (e) függőágy

hängen
1. csüng; függ; lóg; 2. felakaszt; 3. függőben marad; 4.
leereszt; lógat

hängen s. felakasztja magát
hängenbleiben fennakad; megakad
Hans János; Jancsi
hänseln csúfol; csúfolódik
hantieren 1. dolgozik; bánik vmivel; 2. tesz-vesz; foglalatoskodik
Harfe (e) hárfa
Harfenist (r) hárfás
Harke (e) gereblye
Harm (r) bú; bánat; bántalom
harmlos ártalmatlan; ártatlan
harmonisch harmónikus
Harn (r) vizelet
Harnblase (e) húgyhólyag
harnen vizel
Harnisch (r) vért; páncél
Harpune (e) szigony
harren vár

hart

1. kemény; szigorú; rideg; 2. nagyon; erősen; herter
Wein: száraz; fanyar bor; herte Zeiten: nehéz idők; hart
sein gegen jn.: keményen bánik vkivel; hart werden:
megkeményedik; hart am Wege: szorosan az út mellett

Härte (e)
1. keménység; szigor; szigorúság; ridegség; 2. szilárdság
(műsz)

härten keményít; edz
hartgesotten 1. hétpróbás; edzett; 2. keményre főtt
hartherzig kőszívű; szívtelen
Hartherzigkeit (e) szívtelenség
harthörig nagyothalló
hartnäckig makacs; konok
Harz (s) gyanta
haschen 1. elkap; elfog; megfog; 2. vki/vmi felé kap; nyúl
Haselnuß (e) mogyoró
Haspell (e) 1. csörlő; 2. motolla
haspeln gombolyít; felteker; csévél
hassen gyűlöl
Hast (e) sietség
hasten siet
hastig gyors; izgatott
hat ld. haben
hätscheln dédelget
Haube (e) 1. főkötő; 2. hajszárítóbúra



Hauch (r) lehelet; fuvallat
hauchdünn hajszálvékony
hauchen lehel; susog

hauen
1. készít; 2. levág; vagdalózik (karddal); 3. odavág;
rávág; rácsap; ráver; 4. vés; farag

Häufchen (s) kis rakás
häufen felhalmoz

Haufen (r)
1. halom; rakás; 2. sokaság; tömeg; es kostet einen
Haufen Geld: egy halom pénzbe kerül

haufenweise tömegesen
Haupt (s) 1. fő; fej; 2. vezető; vezér
Hauptabteilung (e) főosztály
Hauptbahnhof (r) főpályaudvar
Hauptdarsteller (r) főszereplő
Hauptgericht (s) főétel
Hauptmann (r) százados (kat)
Hauptperson (e) főszereplő
Hauptpostamt (s) főposta
Hauptquartier (s) főhadiszállás
Hauptsache (e) fődolog
hauptsächlich főképpen; leginkább
Hauptstadt (e) főváros
Haupttreffer (r) főnyeremény
Hauptverkehrsstraße (e) főútvonal
Hauptwort (s) főnév

Haus (s)

1. család; nach Hause: hazafelé; zu Hause: otthon; er
und sein genzes Haus: ő és az egész háza-népe; von
Hause aus: otthonról; von Hause aus: születésétől fogva;
2. ház; otthon

Hausarbeit (e) házimunka
Hausarzt (r) háziorvos
Hausaufgabe (e) házi feladat
Hausbesorger (r) házfelügyelő
Häuschen (s) házikó; aus dem Häuschen geraten: kijön a sodrából
Hauseingang (r) a ház bejárata
hausen 1. garázdálkodik; 2. tanyázik; lakik; lakozik
Häuserblock (r) háztömb
Hausfrau (e) háziasszony
Hausgehilfin (e) háztartási alkalmazott

Haushalt (r)
1. háztartás; 2. költségvetés; die universale
Haushaltmaschine: háztartási robotgép

Haushälterin (e) házvezetőnő
Hausherr (r) házigazda; háziúr
Haushund (r) házőrző kutya
hausieren házal
Hausleute (Pl.) háziak; házbeliek
häuslich házi; házias
Hausmeister (r) házmester
Hausnummer (e) házszám
Hausrat (r) 1. háztartási eszközök; 2. holmi
Hausschlüssel (r) kapukulcs
Haustier (s) háziállat
Haustür (e) bejárati ajtó; kapu

Haut (e)
bőr; eine ehrliche Haut: becsületes ember; aus der Haut
fahren: kibújik a bőréből

Hautarzt (r) bőrgyógyász
häuten lenyúz; megnyúz



häuten s. vedlik
Hautentzündung (e) bőrgyulladás
Hebamme (e) bába; szülésznő
Hebel (r) emelő
heben 1. elintéz; rendez; 2. felemel; kiemel; 3. növel; fokoz
heben s. 1. felemelkedik; 2. kiegyenlítődik
Heber (r) tolvaj

Hebung (e)
1. felemelés; kiemelés; kiásás; 2. felemelkedés; 3.
hangsúlyos szótag (verstan); 4. növelés; fokozás

hecheln csipkelődik; piszkál; piszkálódik
Hecht (r) csuka
Heck (s) far (hajó); farok (repülő)
Hecke (e) 1. költés (madár); 2. sövény
hecken kikölt; kölykezik; fiadzik
Heckenrose (e) vadrózsa
Heer (s) hadsereg; ein Heer von Beamten: egy sereg hivatalnok
Heeresdienst (r) katonai szolgálat
Heerwesen (s) hadügy
Hefe (e) 1. alja vminek; 2. élesztő; 3. seprű
Hefrflocken (Pl.) zabpehely
Heft (s) 1. folyóiratszám; 2. füzet; 3. nyél
Heftel (r)(s) kapocs
heften 1. összefűz; fércel; 2. rászegez (átv.)
heften s. 1. kapcsolódik; fűződik; 2. szegeződik; 3. szegődik
heftig heves
Heftklammer (e) gemkapocs

hegen

1. ápol; 2. gondol; 3. táplál; érez (átv.); Verdacht hegen:
gyanúperrel él; er macht kein Hehl daraus: nem rejti véka
alá; ohne Hehl: minden titkolózás nélkül

heiß forró
Heide (e) puszta; pusztaság; hanga
Heide (r) pogány
Heidelbeere (e) áfonya
Heidentum (s) pogányság
heidnisch pogány

heißen

1. hívnak; mondanak; neveznek vminek; jn. willkommen
heißen: üdvözöl vkit; wie heißt du ?: hogy hívnak ?; ich
heiße Eva: Évának hívnak; das heißt ...: azaz ...; es
heißt, er kommt morgen: állítólag holnap jön; im Text
heißt, daß ...: a szövegben az áll, hogy ...; was soll das
heißen ?: hát ez mit jelentsen ?; und jetzt heißt es:
schlafen: most pedig alszunk; 2. nevez; mond vminek; 3.

heikel kényes
heil ép; egészséges
Heil (s) boldogulás; üdvösség
Heilanstalt (e) gyógyintézet
Heilbad (s) gyógyfürdő
heilbar gyógyítható
heilen 1. meggyógyít; kigyógyít; 2. meggyógyul; kigyógyul
heilig szent
Heilmittel (s) gyógyszer
heilsam üdvös; jótékony
Heilung (e) gyógyulás; gyógyítás
Heim (s) otthon
Heimarbeiter (r) bedolgozó
Heimat (e) szülőföld; haza
heimatlos hazátlan; hontalan



Heimbeförderung (e) házhozszállítás; hazaszállítás
Heimfahrt (e) hazautazás
heimführen 1. feleségül vesz; 2. hazavezet
heimgehen hazamegy
Heimindustrie (e) háziipar
heimisch 1. hazai; otthoni; 2. otthonos; jártas
Heimkehr (e) hazatérés
heimkehren hazatér; hazajön
heimlich titkos
Heimsuchung (e) csapás; megpróbáltatás
Heimtrainer (r) szobakerékpár
heimtückisch alattomos
heimwärts hazafelé
Heimweh (s) honvágy
heimzahlen megfizet; visszafizet (átv.)
Heinrich Henrik
Heirat (e) házasság
heiraten megházasodik; elvesz vkit; feleségül megy vkihez
heiratsfähig házasulandó; eladó (átv. pl. lány)
heiser rekedt
heiter 1. derült; 2. derűs; vidám
Heiterkeit (e) derű; vidámság; derültség
heizen fűt
Heizer (r) fűtő
Heizkörper (r) fűtőtest; radiátor
Heizsonne (e) hősugárzó
Heizung (e) fűtés; tüzelés; elektrische Heizung: villanyfűtés
Hektik (e) idegeskedés; hajsza
Held (r) hős
Heldentat (e) hőstett
Heldin (e) hősnő

helfen

1. használ; jm. den Mantel helfen: felsegíti a kabátot
vkire; es hilft nichts: hiába minden; nincs mit tenni; es hilft
nichts: itt már nem segít semmi; sich zu helfen wissen:
feltalálja magát; tud magán segíteni; 2. segít; megsegít

Helfeshefter (r) cinkostárs

hell
1. csengő; 2. erős; nagy (átv.); 3. világos; fényes;
érthető; tiszta (átv. is)

Helle (e) világosság; fényesség; tisztaság

Heller (e)
fillér; das ist keinen roten Heller wert: lyukas garast;
fabatkát sem ér

hellhörig 1. éles felfogású; éleseszű; 2. éles hallású
Hellseher (r) jós; látnok
Helm (r) sisak
Hemd (s) ing
Hemdärmel (r) ingujj
hemmen 1. megakadályoz; 2. megakaszt
Hemmung (e) 1. akadály; akadályozás; 2. fékezés; 3. gátlás
hemmungslos gátlástalan
Hendel (s) csirke; csibe
Hengst (r) csődör; mén
Henkel (r) fogó; fül
henken felakaszt
Henker (r) hóhér; bakó
Henne (e) tyúk

her
erre; ide; her zu mir !: ide hozzám !; hin und her: ide-oda;
összevissza; von alters her: régtől fogva; régóta



herab lefelé
herabblicken letekint
herabkommen 1. lejön; 2. lezüllik; tönkremegy
herablassen leereszt; lebocsát
herablassen s. leereszkedik
herabsehen lelát; lenéz; letekint; auf jn. herabsehen: megvet; lenéz
herabsetzen 1. csökkent; 2. lejjebb tesz; 3. lekicsinyel; 4. levesz
herabstürzen 1. lerohan; 2. letaszít; lelök; 3. lezuhan
herabstürzen s. leveti magát
heran ide; erre
herangehen 1. közlekedik; 2. nekilát; belefog

heranmachen (s.)
1. hozzáfog; nekilát vminek; 2. megközelít;
megkörnyékez vkit

herantreten
odalép; an jn. mit einer Bitte herantreten: kéréssel fordul
vkihez; an eine neue Sache herantreten: új dologba kezd

heranwachsen felnő
heranwagen (s.) 1. nekibátorodik vminek; 2. odamerészkedik

heranziehen
1. felnevel; 2. felvonul; 3. közeledik; 4. odavon; bevon;
beavat

heraufbeschwören felidéz
heraus kifelé; heraus mit der Sprache !: ki vele ! beszéljen !
herausbekommen 1. kihúz; kiszed; 2. visszakap; visszaszerez
herausbringen 1. kihoz; 2. kivesz; kiszed
herausfinden rájön; kitalál
herausfordern kihív; provokál
herausgeben 1. kiad; kiszolgáltat; 2. visszaad; visszaszolgáltat
Herausgeber (r) kiadó

herausholen
kihoz; das Maximum herausholen aus etw.: kihozza a
maximumot vmiből

herauskommen
1. előjön; kijön; 2. eredményre vezet; 3. kitudódik; es
kommt auf eins heraus: egyremegy

herausnehmen kivesz; kiszed
herausnehmen s. 1. kivesz magának vmit; 2. megenged magának vmit
herausplatzen 1. kikotyog; 2. kirobban; 3. kitör (átv.)
herausrücken 1. előhozakodik; kirukkol vmivel; 2. kivonul

herausstellen
1. kitesz; kiállít; kirak; 2. rámutat vmire; kidomborít vmit;
es stellte sich heraus, daß ...: kiderült, hogy ...

herauswachsen
kinő; aus den Kinderschuhen herauswachsen: benő a
feje lágya

herb 1. fanyar; csípős; 2. hűvös; rideg
herbei ide; erre
herbeieilen idesiet; odasiet
herbeikommen megkap; megszerez
herbeischaffen 1. előteremt; megszerez; 2. idehoz; odahoz
Herberge (e) szállás; fogadó
herbergen elszállásol
herbringen előhoz; idehoz
Herbst (r) ősz; es herbstelt: őszre hajlik az idő
herbstlich őszi; őszies
Herd (r) 1. góc; fészek (átv.); 2. tűzhely
Herde (e) nyáj; csorda
herein befelé
hereinbrechen 1. beáll; beköszönt; 2. beront; betör
hereinfallen 1. beesik; beront; 2. lépre megy; felsül
hereinlegen 1. becsap; rászed; 2. befektet; 3. betesz
hereinziehen 1. behúz; bevon; 2. bevonul; beköltözik
Herfahrt (e) idejövetel; ideutazás



herfallen elesik; über jn./etw. herfallen: nekiesik vkinek/vminek
hergeben idead
hergebracht hagyományos; szokásos

hergehen
történik; végbemegy; lefolyik; neben/hinter jm. hergehen:
mendegél; megy vki mellett/mögött

hergelaufen jöttment
herhalten 1. helytáll; 2. idetart; 3. odanyújt
herinnen idebenn; idebent
herkommen 1. eljön; idejön; 2. származik; ered
Herkommen (s) 1. származás; eredet; 2. szokás; hagyomány
Herkunft (e) eredet; származás

hermachen
idecsinál; odacsinál; sich über etw. hermachen: nekiesik
vminek

hermetisch hermetikus
hernach ezután; azután
hernehmen 1. elvesz; elővesz; előkerít; 2. megvisel; kimerít
hernieder lefelé; alá
heroisch hősi; hősies
Herr (r) 1. tulajdonos; gazda; 2. úr
Herreise (e) ideutazás; idejövetel
Herrenanzug (r) férfiöltöny
Herrenbekleidung (e) férfi ruházat
Herrenkonfektion (e) férfi konfekció
herrenlos gazdátlan
Herrenpilz (r) vargánya
Herrgott (r) Uristen
herrichten 1. előkészít; rendbehoz; 2. kikészít
herrichten s. kicsinosítja magát
Herrin (e) úrnő
herrisch 1. büszke; 2. parancsoló
herrlich gyönyörű; nagyszerű; pompás
Herrschaft (e) uralom; uraság; meine Herrschaften !: hölgyeim és uraim
herrschen uralkodik
Herrscher (r) uralkodó
Herrschsucht (e) uralomvágy
Herrstellerpreis (r) termelői ár
herrühren ered; származik
herstellen 1. gyárt; előállít; készít; 2. helyreállít; 3. ideállít
Hersteller (r) gyártó; előállító
herüber ideát
herum körül; im Kreise herum: körbe
herumarbeiten eldolgozgat; bajlódik
herumdrehen körülforgat
herumdrehen s. forgolódik; körülfordul
herumhauen vagdalózik; vagdalkozik
herumliegen szanaszét hever

herumreden
össze-vissza beszél; es redet sich herum, daß ...: az a
hír járja, hogy ...

herumschlagen
1. körülcsavar; körülteker; begöngyöl; 2. össze-vissza
csapkod

herumschlagen s. verekszik
herumsprechen mindenfelé beszél; es spricht sich herum: elterjed (hír)
herumstehen 1. álldogál; ácsorog; 2. körüláll
herumtreiben 1. hányódik; 2. körülkerget; körülhajt
herumtreiben s. csavarog; kószál
herumwerfen ide-oda dobál
herumwerfen s. hánykolódik



herumziehen 1. kóborol; 2. körülhurcol; 3. körüljár; 4. meghúz; megvon
herunter alá; lefelé
herunterkommen 1. lejön; 2. tönkremegy; lezüllik
hervor 1. elő; elé; 2. ki
hervorbringen 1. előhoz; kihoz; 2. létrehoz; előállít

hervorgehen
1. keletkezik; származik; vmiből következik; 2. kijön;
felbukkan

hervorragen 1. kiemelkedik; kitűnik (átv.); 2. kimagaslik; kiáll
hervorragend kiváló; kimagasló
hervorrufen kihív; előhív; előidéz; okoz
hervorsprießen kihajt; kifakad
hervortun (s.) kiválik; remekel
herwärts errefelé
Herweg (r) 1. az erre vezető út; 2. idejövetel

Herz (s)

1. kőr; piros (kártya); das Herz auf dem rechten Fleck
haben: helyén van a szíve; ein Herz von Stein: kőszív;
mit Herz und Hand: szívvel-lélekkel; ein fröhliches Herz:
vidám lélek; ich kann es nicht übers Herz bringen: nem
visz rá a lélek; ein Herz fassen: nekibátorodik;
megembereli magát; 2. szív

herzbrechend szívszakasztó
herzensfroh nagyon boldog
herzergreifend lélekemelő
herzhebend lélekemelő
herzig helyes; kedves; bájos
Herzinfarkt (r) szívinfarktus
Herzklappe (e) szívbillentyű
Herzklopfen (s) szívdobogás
herzkrank szívbajos; szívbeteg
Herzleid (s) szívfájdalom
Herzleiden (s) szívbaj

herzlich

1. kedves; szíves; 2. nagyon; igazán; mein herzliches
Beileid !: őszinte részvétem !; mit herzlichen Grüßen !:
szívélyes üdvözlettel

herzlos szívtelen
Herzog (r) herceg
Herzschlag (r) 1. szívszélhüdés; 2. szívverés
herzu ide; ehhez; erre
herzzerreißend szívettépő
Hetze (e) hajsza
hetzen 1. hajszol; hajt; 2. rohan; lohol; 3. uszít
hetzen s. siet
hetzerisch uszító; lázító
Heu (s) széna
heucheln színlel
Heuchler (r) képmutató
heuer idén
heulen 1. bőg; jajveszékel; 2. süvít (szél); 3. üvölt; ordít; bömböl
Heurige (r) 1. újbor; idei bor; 2. zöldvendéglő; kiskocsma
Heuschober (r) szénakazal
Heuschrecke (e) sáska; szöcske
Heuschuppen (r) csűr

heute
ma; heute über eine Woche: mához egy hétre; von heute
an/ab: mától fogva

heutig mai; am heutigen Tage: a mai napon
heutzutage manapság
Hexe (e) boszorkány



Hexerei (e) boszorkányság
hg. (herausgegeben) kiadva /röv./
hieß ld. heißen
hieb ld. hauen
Hieb (r) vágás; csapás
hielt ld. halten
hiemit ld. hiermit
hier itt; hier !: jelen !; hier und da: itt-ott; hébe-hóba
hierbleiben ittmarad
hiergegen ezzel szemben; holott
hierher ide; erre
hierhin idefelé; errefelé
hiermit ezzel; ezennel
hierüber 1. efölött; 2. ezen át
hiervon ebből; innen
hierzu erre; ehhez
hiesig idevalósi; helybeli
Hilfe (e) segély; segítség
hilflos gyámoltalan; tehetetlen
Hilfsarbeiter (r) segédmunkás
hilfsbedürftig segítségre szoruló; szűkölködő
Hilfszeitwort (s) segédige
Himbeere (e) málna
Himmel (r) ég; égbolt; menny
Himmelbett (s) mennyezetes ágy
himmelblau égszínkék
himmelhoch égigérő
Himmelschlüssel (r) tavaszi kankalin
himmelschreiend égbekiáltó
Himmelskunde (e) csillagászat
himmlisch égi; mennyei

hin

oda; arra; felé; hin und her: ide-oda; összevissza; hin und
wieder: néha; olykor; hin und zurück: ide-oda; an etw.
hin: vmi mentén; auf etw. hin: vminek alapján

Hin und Her (s) 1. huzavona; 2. ide-oda futkosás; 3. összevisszaság
hinab lefelé
Hinabfahrt (e) leszállás; leutazás
hinabsteigen lemegy; leszáll; lelép
hinabwärts lefelé
hinan felfelé
hinarbeiten dolgoztat; auf etw. hinarbeiten: törekszik vmire
hinaufwärts felfelé
hinaus kifelé
hinausbefördern kiszállít
hinausbringen kivisz; den Müll hinausbringen: kiviszi a szemetet

hinausgehen
1. kimegy; 2. nyílik; néz vmire; 3. vmire irányul (átv.);
über etw. hinausgehen: felülmúlik vmit

hinauslaufen
1. kifut; kiszalad; 2. végződik; es läuft aus eines dasselbe
hinaus: egyremegy

hinauslehnen kitámaszt
hinauslehnen s. kihajol
hinausschleppen 1. halogat; 2. kicipel; kihurcol
hinausziehen 1. halogat; 2. kihúz; kivon; 3. kivonul; kiköltözik;
hinausziehen s. elnyúlik; elhúzódik

Hinblick (r)
1. odapillantás; 2. tekintet; tekintetbevétel; im Hinblick
darauf, daß ...: tekintettel arra, hogy ...

hindern megakadályoz



Hindernis (s) akadály
hindeuten rámutat; utal
hindurch át; keresztül
hinein bele; belé; belefelé
hineinfallen 1. beesik; beleesik; behull; belehull; 2. lépre megy; felsül
hineingehen bemegy; befér
hineinlegen 1. befektet; belefektet; 2. rászed; becsap
hineinlegen s. befekszik; belefekszik
hineinwärts befelé
Hinfahrt (e) odautazás
hinfallen elesik; összerogy
hinfällig 1. gyenge; roskatag; 2. tárgytalan
hing ld. hängen
hingegen ellenben; viszont
hingehen 1. elmegy; megjárja (átv.); 2. elmúlik; meghal; 3.
hingehören odatartozik; hozzátartozik; odavaló
hingeraten odajut; odakerül
Hingeschiedene (r)(e) elhunyt
hinhalten 1. húz; halogat; 2. odatart; odanyújt
hinhauen 1. elképeszt; lesújt; 2. odavág; odacsap
hinken sántít; sántikál
Hinkunft (e) odaérkezés; in Hinkunft: a jövőben
hinlänglich elegendő
hinlegen 1. félretesz; félrerak; 2. lefektet; odafektet
hinlegen s. lefekszik
hinnehmen 1. elfogad; eltűr; elvisel; 2. elvisz; 3. megvisel
hinreichend elég; elegendő; elégséges

hinreißen
1. magával ragad; elragad; 2. rávesz; sich zu etw.
hinreißen lassen: ragadtatja magát vmire

hinreißend elragadó
Hinreise (e) odautazás
hinrichten kivégez
hinscheiden elhalálozik; elhuny; meghal
hinschlagen 1. elvágódik; 2. odaüt
hinschleppen odacipel
hinschleppen s. elhúzódik; hosszúra nyúlik
hinsetzen 1. odatesz; 2. odaültet
hinsetzen s. odaül; leül
Hinsicht (e) szempont; in jeder Hinsicht: minden tekintetben
hinsichtlich +G figyelembe véve vmit; tekintettel vmire
Hintegedanke (r) hátsó gondolat
hinten hátul; nach hinten: hátrafelé; von hinten: hátulról
hintenan mögötte; hátul; nyomában
hintennacht utána; később
hintenüber hátra

hinter

1. hátra; 2. hátsó; hátulsó; er ist hinter mir her: nyomon
követ; hinter die Sache kommen: rájön a dolog nyitjára;
zu hinterst: leghátul

hinter +A mögé; túl
hinter +D mögött; túl
hinterbleiben 1. hátramarad; elmarad; 2. megmarad
Hinterbliebene (r)(e) hátramaradott; utód
hinterbringen besúg; hírül ad
hinterdrein 1. mögötte; nyomában; utána; 2. utána; utólag
hintereinander egymásután
hintergehen rászed; becsap
Hintergrund (r) háttér



Hinterhalt (r) 1. csel; tőrbecsalás; 2. leshely
hinterhältig 1. alattomos; 2. bizalmatlan
hinterher 1. mögötte; nyomában; utána; 2. utóbb; utána
hinterlassen 1. hátraenged; 2. örökül hagy; hagyományoz
hinterlegen 1. hátratesz; hátrahelyez; 2. letétbe helyez
Hinterlist (e) álnokság; alattomosság; ravaszság
hinterlistig álnok; alattomos; ravasz
Hinterrad (s) hátsó kerék
hinterrücks hátulról; orvul
hinterst leghátsó; legutolsó
hintertreiben 1. akadályoz; hátráltat; 2. hátraűz; hátrahajt
Hintertreppe (e) melléklépcső; hátsó lépcső
hinterwärts 1. hátrafelé; 2. hátul
hinüber át; túl; a másik oldalra
Hinüberfahrt (e) átkelés; átutazás
hinunter lefelé; alá
hinunterwärts lefelé
hinwärts arrafelé; odafelé
hinweg el; tova
Hinweg (r) 1. odamenetel; 2. odavezető út
hinweggehen elmegy; über etw. hinweggehen: átsiklik vmin

hinwegsetzen
1. átugrik; átugrat; sich über etw. hinwegsetzen: túlteszi
magát vmin; 2. odébbtesz; félretesz

Hinweis (r) utalás; rámutatás
hinweisen rámutat
hinwenden odafordít
hinwenden s. odafordul
hinwieder ismét; újból; újra
hinzeigen odamutat; rámutat
hinziehen 1. halogat; 2. odahúz; 3. odamegy; 4. odavonul;

hinziehen s.
1. elhúzódik; sich zu einer Sache hingezogen fühlen:
vonzódik vmihez; 2. elvonul

hinzu 1. hozzá; oda; 2. ráadásul; méghozzá
hinzufügen hozzátesz; odailleszt; hozzáfűz
hinzugeben hozzáad
hinzukommen 1. hozzájárul; 2. odajön
hinzusetzen hozzátesz
hinzusetzen s. odaül
hinzuziehen bevon; belevon
Hirn (s) agy; agyvelő; Hirn mit Nieren: vesevelő
Hirnhaut (e) agyhártya
hirnlos esztelen; ostoba
hirnverbrannt eszelős; őrült
Hirsch (r) szarvas
Hirse (e) köles
Hirt (r) pásztor
hissen felhúz; felvon
Historie (e) 1. história; történet; 2. történelem
Historiker (r) történész
histosisch történeti; történelmi
Hitze (e) 1. hév; hevesség; 2. hőség; forróság; hév
hitzig 1. erős; 2. forró; izzó; 3. heves; forrófejű; indulatos
hob ld. heben
Hobby (s) hobbi
Hobel (r) gyalu
hobeln 1. kicsiszol (átv.); 2. meggyalul; 3. megnevel



hoch

1. magas; nagy; 2. sok; wie hoch würde da kommen ?:
mennyibe kerülne ez ?; wie hoch würde da stehen ?:
mennyibe kerülne ez ?; das wird ihm hoch zu kommen:
sokba fog ez kerülni neki; das wird ihm hoch zu stehen:
sokba fog ez kerülni neki; vier Mann hoch: össze-vissza
négyen; er ist höchst wahrscheinlich, daß ...: fölöttébb
valószínű, hogy ...; hoch !: éljen !

Hoch (s) 1. éljenzés; 2. magas légnyomású levegő; anticiklon
hochachten nagyra becsül
Hochachtung (e) nagyrabecsülés; tisztelet
hochachtungsvoll tisztelettel (levélben)
Hochbahn (e) magasvasút
Hochbau (r) magasépítés
hochbedeutend nagy jelentőségű
hochbegabt nagy tehetségű; nagyon tehetséges
hochbejahr éltes; koros; idős; öreg
Hochbetrieb (r) csúcsforgalom; főidény; főszezon
Hochdeutsch (s) felnémet; irodalmi német (nyelv)
Hochebene (e) fennsík
hochgebildet nagy műveltségű
Hochgebirge (s) magashegység
hochgeehrt nagyrabecsült
hochgelegen magas fekvésű
hochgeschätzt ld. hochgeehrt
hochgeschossen nagynövésű; hórihorgas
hochhalten 1. magasra tart; 2. nagyrabecsül; nagyratart
Hochhaus (s) toronyház
hochherzig nemeslelkű
hochinteressant érdekfeszítő
Hochland (s) felvidék
Hochmut (r) gőg; dölyf; önhittség
hochmütig gőgös; dölyfös; önhitt
hochnäsig dölyfös; felfuvalkodott
Hochofen (r) nagyolvasztó; kohó
Hochruf (r) éljenkiáltás

Hochschule (e)
főiskola; technische Hochschule: műegyetem; műszaki
egyetem; műszaki főiskola

Hochschüler (r) főiskolai hallgató; diák
Hochschülerin (e) főiskolai hallgatónő; diáklány
Hochsee (e) nyílt tenger
Hochsommer (r) nyárközép; im Hochsommer: a nyár derekán
hochsommerlich meleg nyári
Hochsprung (r) magasugrás
höchst ld. hoch
Höchst (s) csúcsteljesítmény
hochstapeln szélhámoskodik
Hochstapler (r) szélhámos

höchstens
legfeljebb; die zulässige Höchstgeschwindigkeit:
megengedett legmagasabb sebesség

Höchstleistung (e) ld. Höchst
Höchstmaß (s) maximum; im Höchstmaße: a legnagyobb mértékben
Höchststufe (e) felsőfok (nyelvt)
höchstwahrscheinlich nagyon valószínű
hochverdient nagyérdemű
Hochverrat (r) hazaárulás
Hochwasser (s) árvíz
hochwertig 1. kiváló minőségű; 2. nemes



Hochwild (s) nagyvad
Hochzeit (e) esküvő
Hochzeitsreise (e) nászút
hocken guggol; gubbaszt
Höcker (r) púp; dudor
Hockey (s) hoki
hocläugig beesett szemű
Hof (r) 1. tanya; jm. den Hof machen: udvarol vkinek; 2. udvar
hoffen remél; reménykedik
hoffentlich remélhetőleg
Hoffnung (e) remény; reménység
hoffnungslos reménytelen
hoffnungsvoll reményteljes
höflich udvarias; figyelmes
Hofthaltung (e) udvartartás

Höhe (e)

1. csúcspont; tetőpont; schnell in die Höhe fahren: hamar
felfortyan; schnell in die Höhe gehen: hamar felfortyan;
nicht ganz auf der Höhe sein: nincs a legjobb formában;
2. magaslat; csúcs; 3. magasság

höhen emel
Höhenluft (e) magaslati levegő
Höhenzug (r) hegyvonulat
Höhepunkt (r) csúcspont

hohl
1. homorú; 2. mély; 3. tompán hangzó; kongó; 4. üres;
üreges; odvas

Höhle (e) barlang; üreg
Hohlhand (e) tenyér
Hohlraum (r) űr; üreg
Hohlweg (r) mélyút
Hohn (r) gúny
höhnen kigúnyol; kicsúfol
höhnisch gúnyos
Hökerin (e) kofa
hold 1. kegyes; 2. szende

holen

1. elmegy; eljön vmiért; 2. hoz; visz; 3. szed; 4. szerez;
etw. holen lassen: hozat vmit; elküld vmiért; Atem holen:
lélegzetet vesz; sich eine Krankheit holen: betegséget
szerez; 5. vesz

Holland Hollandia
Holländer (r) holland (ember); hollandus
holländisch 1. holland; 2. hollandul
Hölle (e) pokol
holperig göröngyös
holpern botorkál
Holunder (r) bodzabokor
Holz (s) 1. erdő; 2. fa
Holzblock (r) fatönk
hölzern fából való; fa-
Holzfäller (r) favágó
Holzhaus (s) faház
Holzklotz (r) fatuskó
Holzkohle (e) faszén
Holzscheit (s) fahasáb
Holzschnitt (r) fametszet; fametszés
Holzschuppen (r) fáskamra; auf dem Holzweg sein: rossz úton; nyomon jár
Holzwirtschaft (e) erdőgazdaság
Holzwurm (r) szú



Honig (r) méz
Honigkuchen (r) 1. lép; 2. mézeskalács
Honorar (s) tiszteletdíj; honorárium

Hopfen (r)
komló; an ihn ist Hopfen und Malz verloren: reménytelen
eset

hopsen ugrál; szökdécsel
hörbar hallható
horchen 1. figyel vmire/vkire; 2. hallgat vkire; 3. hallgatózik; fülel
Horde (e) horda

hören

hall; hallgat vkire; schwer hören: nagyothall; ich habe
sagen hören ...: azt hallottam ...; azt híresztelik ...; daß
läßt sich hören !: ez már beszéd !

Hörer (r) 1. fülhallgató; telefonkagyló; 2. hallgató
Hörerschaft (e) hallgatóság; közönség
hörig alárendelt; függő

Horizont (r)
láthatár; látóhatár; horizont; einen engen Horizont haben:
szűk látókörű

horizontal vízszintes
Hörmuschel (e) fülhallgató; telefonkagyló; hallócső
Horn (s) 1. kürt; 2. szaru; 3. szarv; tülök
Hörnchen (s) 1. kifli; 2. mókus; 3. szarvacska
hörnen szaruból való; szaru-
hörnern szaruból való; szaru-
Hornsignal (s) kürtjel
Hörsaal (r) előadóterem
Hörspiel (s) hangjáték
Hort (r) 1. kincs; 2. mentsvár; 3. napköziotthon
horten összegyűjt; felhalmoz
Hortensie (e) hortenzia
Hörvermögen (s) hallóképesség
Hose (e) nadrág
Hosenbein (s) nadrágszár
Hosenträger (r) nadrágtartó
Hospital (s) kórház
Hostie (e) ostya
Hotel (s) szálloda; hotel
Hptst. (Hauptstadt) főv. (főváros) /röv./
Hr. (Herr) úr /röv./
Hrn. (Herrn) úrnak /röv./
Hub (r) 1. emelés; 2. löket
hüben itt; ezen az oldalon; hüben und drüben: itt is, ott is
hübsch 1. csinos; takaros; rendes; jó; szép; 2. meglehetős
Hubschrauber (r) helikopter

hudeln
1. bosszant; 2. hebehurgyáskodik; összecsap; elsiet;
elfuserál vmit

Huf (r) pata
Hufeisen (s) patkó
Hüfte (e) csípő
Hügel (r) domb; halom
hügelab völgynek le
hügelan dombnak fel
hügelig 1. dombos; 2. göröngyös; hepehupás
Hügelland (s) dombvidék
Hügelzug (r) dombvonulat
Huhn (s) tyúk; csirke (étlapon)
Hühnchen (s) csibe; csirke
Hühnerauge (s) tyúkszem



Hühnerbrühe (e) tyúkleves; tyúkhúsleves
Hühnerei (s) tyúktojás
Hühnerhund (r) vizsla

Hühnersuppe (e)
tyúkleves; tyúkhúsleves; die Hühnersuppe ùjházer Art:
újházi tyúkhúsleves

huldigen hódol
Hülle (e) burok; burkolat; lepel; in Hülle und Fülle: nagy bőségben
hüllen betakar; beburkol; sich in etw. hüllen: burkolózik vmibe
hüllenlos burkolatlan; csupasz
Hülse (e) 1. hüvely; héj; burok; 2. persely; tok; csésze (műsz)
Hülsenfrüchte (Pl.) hüvelyesek
hülsig hüvelyes
human humánus
Humanität (e) humanitás
Hummel (r) poszméh; dongó
Hummer (r) homár
humoristisch humoros; mulatságos
humpeln sántikál; botorkál

Hund (r)

1. csille (bánya); ein scharfer Hund: harapós kutya;
blöder Hund: barom; auf den Hund kommen: lezüllik; 2.
dög; állat (átv.); 3. kutya; eb

Hündchen (s) kutyus
Hundehütte (e) kutyaól
Hundekälte (e) farkasordító hideg
Hundeleine (e) póráz

hundert
száz; zehn von hundert: százból tíz; Seite hundert:
századik oldal

Hundert (e) százas szám

Hundert (s)

száz; fünf Mark das Hundert: száz darab öt márka; vier
vom Hundert: négy százalék; zu Hunderten: százával;
Hundert gegen eins, daß ...: százat egy ellen, hogy ...

hunderteins százegy
Hunderter (r) százas
hunderterlei százféle
hundertfach százszoros
hundertgradig százfokos
Hundertjahrfeier (e) százéves évforduló; centenárium
hundertjährig százéves
hundertmal százszor
hundertprozentig százszázalékos
Hundertsatz (r) százalék
hundertste századik
Hundertste (r)(e)(s) a századik
Hundertstel (r)(s) századrész
hundertstens századszor
hunderttausend százezer
hundertweise százával; százszámra
Hündin (e) szuka
hündisch meghunyászkodó; megalázkodó
hundsgemein aljas; komisz
hundsmüde dögfáradt
Hundstage (Pl.) kánikula
Hunger (r) éhség; Hunger leiden: éhezik
hungern éhezik; koplal; es hungert mich: éhezem
Hungersnot (e) éhínség
hungrig éhes
hupen dudál; tülköl



hüpfen
1. ugrál; ugrándozik; szökell; szökdécsel; 2. ugrál;
ugrándozik; szökell; szökdécsel

Hürde (e) 1. akadály; gát (sp); 2. karám; lécállvány
Hürdenlauf (r) gátfutás
hurtig gyors; fürge; szapora
Husar (r) huszár
huschen elsuhan; surran
hüsteln köhécsel
husten köhög; Blut husten: vért hány; auf etw. husten: fütyül
Husten (r) köhögés
Hustensaft (r) köhögés elleni kanalas orvosság

Hut (e)
oltalom; unter einen Hut bekommen: közös nevezőre
hoz; auf der Hut sein: résen van

Hut (r) kalap
hüten megóv; őriz; vigyáz; ügyel vkire
hüten s. őrizkedik
Hüter (r) őr; őrző; felvigyázó
Hutmacher (r) kalapos
Hütte (e) 1. kohó; 2. kunyhó; menedékház
Hüttenwerk (s) kohómű; olvasztó
Hyäne (e) hiéna
Hyazinthe (e) jácint
hybrid hibrid
Hydrant (r) 1. tűzcsap; 2. vízcsap
Hygiene (e) egészségügy; higiénia
hygienisch higiénikus
Hymne (e) himnusz
Hypnose (e) hipnózis
hypnotisieren meghipnotizál
Hypothek (e) jelzálogjog; jelzálogkölcsön
Hypothese (e) feltevés; hipotézis
hysterisch hisztériás; hisztérikus
i. (in; im) -ban, -ben /röv./
i.allg. (im allgemeinen) általában /röv./
ich én
ideal 1. eszmei; 2. eszményi; ideális
Ideal (s) eszménykép; ideál
idealisieren idealizál
idealistisch idealista
Idee (e) 1. eszme; idea; 2. fogalom; 3. ötlet
Ideegehalt (r) eszmei mondanivaló
identifizieren azonosít
identisch azonos
Identität (e) azonosság
Identitätsausweis (r) személyazonossági igazolvány
Ideologie (e) ideológia
Idiom (s) nyelv
Idiot (r) idióta; hülye
Idol (s) bálvány
Idyll (s) idill
Ziege (e) kecske
Ziegel (r) 1. tégla; 2. tetőcserép
Ziegelstein (r) tégla
Ziegenbock (r) kecskebak; bakkecske
Zieheltern (Pl.) nevelőszülők
Ziehharmonika (e) harmonika
Ziehkind (s) nevelt gyermek



Ziehmutter (e) nevelőanya
Ziehung (e) sorsolás; húzás
Ziehvater (r) nevelőapa
Ziel (s) cél
Zielpunkt (r) célpont
Zielscheibe (e) céltábla
Zielsetzung (e) célkitűzés
Zierde (e) ékesség; dísz
Zierpuppe (e) divatbáb
Ziesel (r)(s) ürge
Ziffer (e) 1. betű; 2. számjegy
Zigarette (e) cigaretta
Zigarettenspitze (e) szipka
Zigarre (e) szivar
Igel (s) sündisznó
Zigeuner (r) cigány
Zigeunerbraten (r) cigánypecsenye
Zigeunerkapelle (e) cigányzenekar
Zigeunermusik (e) cigányzene
ihm neki
ihn őt
Ihnen 1. nekik; 2. önnek; önöknek

ihr
1. neki; an ihr: rajta; in ihr: benne; mit ihr: vele; von ihr:
tőle; von ihr: az övé; 2. ti

Ihre (s)
1. az öné; az önöké; 2. az övé; a magáé; 3. az övék; a
maguké

Ihren (Pl.)

1. az önéi; a magáéi; 2. az önökéi; a magukéi; ich
gedenke ihrer: gondolok rá; rájuk; megemlékezem róla;
róluk; ich vergaß ihrer nicht: nem feledkeztem meg róla;
ich vergaß ihrer nicht: nem feledkeztem meg róluk; 3. az

ihrer/ihre/ihres

az övé; ich gedenke Ihrer: gondoltam önre; önökre; ich
gedenke Ihrer: megemlékeztem önről; önökről; ich
vergaß Ihrer nicht: nem feledkeztem meg önről; önökről

ihrerseits 1. az ő; a maga részéről; 2. az ő; a maga részükről
ihresgleichen hozzáfogható; hozzájuk fogható; hozzájuk hasonló
ihrethalben 1. érte; miatta; 2. értük; miattuk

ihr/ihre/ihr

1. az ő vmije; az ő vmijük; 2. az ön vmije; az önök vmije;
3. az öné; a magáé; 4. az önöké; a maguké; 5. az övé; a
magáé; 6. az övék; a maguké

i.J. (im Jahre) ... évben /röv./
ill. (illustriert) képes; illusztrált /röv./
illegal illegális
illuminieren kivilágít
Illusion (e) ábránd; illúzió
illusorisch csalóka
Illustration (e) illusztráció
illustriert képes; illusztrált
Iltis (r) görény
Imbißstand (r) falatozó
Imitation (e) utánzás; utánzat
imitieren utánoz
Imker (r) méhész
Imme (e) méh
immens mérhetetlen
Immenstock (r) kaptár



immer

mindig; mindenkor; folyton; immer mehr: egyre jobban;
mindinkább; immer wieder: szüntelenül; für immer:
örökre; mindenkorra; auf immer: örökre; mindenkorra;
wann immer: bármikor; akármikor; was immer: bármi;
wer immer: bárki; wie immer: akárhogy; wohin auch

Zimmer (s) szoba; Zimmer frei: szoba van kiadó
Zimmerdecke (e) mennyezet; plafon
immerfort folyvást
immergrün örökzöld
immerhin mindamellett; mégiscsak
Zimmermann (r) ács
Zimmernachweis (r) szobanyilvántartás
Zimmerpflanze (e) szobanövény
immoralisch erkölcstelen
Imperialismus (r) imperializmus
imperialistisch imperialista
impfen gegen +A beolt vmi ellen
imponieren imponál
Import (r) bevitel; behozatal; import
importieren behoz; importál
improvisieren rögtönöz; improvizál
Impuls (r) impulzus
imstande képes
Zimt (r) fahéj
in +A 1. -ba, -be; 2. -ra, -re

in +D

-ban, -ben; in den Wagen einsteigen: beszáll a kocsiba;
in drei Teile teilen: három részre oszt; in einem fort:
egyfolytában; in dem Hause: a házban; im Winter: télen;
in einem Jahre: egy éven belül; in der Nacht: éjjel; in
kurzem: rövidesen

Inangriffnahme (e) munkába vétel; megkezdés
Inanspruchnahme (e) igénybevétel

Inbegriff (r)
1. beleértés; 2. egész; 3. lényeg; foglalat; mit Inbegriff
von: beleértve; beleszámítva

inbegriffen beleértve
Inbetriebsetzung (e) üzembe helyezés
inbrünstig áhítatos; buzgó

indem
1. míg; mialatt; midőn; eközben; ezalatt; ekkor; 2. mivel;
azzal; azáltal, hogy ...

Inder (r) hindu (ember)
indesen 1. azonban; de; mégis; 2. eközben; ezalatt; miközben
Indianer (r) indián (ember)
indianisch indián
Indien India
Indier (r) ld. Inder
indirekt közvetett
indisch indiai; hindu
indiskret indiszkrét
individuell egyéni
Individuum (s) egyén; egyed
Indonesien Indonézia
Indonesier (r) indonéziai (ember)
indonesisch indonéz; indonéziai
industrialisieren iparosít
Industrie (e) ipar
Industrieartikel (r) iparcikk
Industriegebiet (s) iparvidék



industriell ipari
ineinander egymásba; egymásban
infam aljas; alávaló
Infanterie (e) gyalogság
Infinitiv (r) főnévi igenév
infizieren megfertőz
infolge +G következtében
infolgedessen ennek következtében
Information (e) tudósítás; tájékoztatás; információ
Informationsbüro (s) információs iroda

informieren
értesít; felvilágosít; tájékoztat; informál; sich informieren
lassen: informálódik; tájékozódik

Ing. (Ingenieur) mérn. (mérnök) /röv./
Ingenieur (r) mérnök
Inhaber (r) birtokos; tulajdonos
Inhalt (r) tartalom
inhaltsreich tartalmas
Initative (e) kezdeményezés
Injektion (e) injekció
Zink (s) cink; horgany
inklusive 1. beleértve; 2. bezáróan
inkognito inkognitóban; rangrejtve
Inkognito (s) inkognitó; rangrejtettség
Inkonsequenz (e) következetlenség
Inkraftsetzung (e) életbeléptetés
Inland (s) belföld
Inländer (r) belföldi (ember)
inländisch belföldi
Inlandsreise (e) belföldi utazás
inmitten +G között; közepette
Zinn (s) ón; cin
Zinne (e) orom; tetőpárkány
innehaben bír; birtokol
innehalten 1. megáll; szünetet tart; 2. megtart
innen belül; benn; bent
Innenhandel (r) belkereskedelem
Innenministerium (s) belügyminisztérium
Innenpolotik (e) belpolitika
Innenstadt (e) belváros
Innenstürmer (r) belső csatár
inner belső

Innere (s)
belső rész; a belseje vminek; der Minister des Innern:
belügyminiszter

innerhalb +G belül
innerlich belső
innerst legbelső
innig 1. belső; 2. bensőséges
inoffiziell nem hivatalos
Zins (r) 1. kamat; 2. lakbér
Insasse (r) lakó; lakos
insbesondere különösen
Inschrift (e) felirat
Insekt (s) rovar
Insel (e) sziget
Inserat (s) apróhirdetés
inserieren hirdet
Zinseszins (r) kamatoskamat



Zinsfuß (r) kamatláb
insgeheim titokban; titkon
insgesamt összesen
insofern 1. addig; eddig; 2. annyiban; ennyiben; 3. ha;
Inspektion (e) 1. szemle; ellenőrzés; 2. ügyelet; felügyelet
Inspektor (r) felügyelő
inspizieren megszemlél
Zinssatz (r) kamat
Installateur (r) szerelő; instadn halten: karbantart; gondoz
inständig 1. esdeklő; 2. sürgető
Instandsetzung (e) helyreállítás; rendbehozatal
instiktiv ösztönös; ösztönszerű
Instinkt (r) ösztön; aus Instinkt: ösztönösen; ösztönszerűen
Institut (s) intézmény; intézet
Instruktion (e) utasítás
instruktiv tanulságos
Instrument (s) 1. hangszer; 2. műszer; szerszám; eszköz; készülék
inszenieren rendez
Inszenierung (e) rendezés
intakt ép; sértetlen
Integrität (e) sértetlenség
Intellekt (r) értelem
intellektuell értelmi; intellektuális
Intellektuelle (r) értelmiségi
intelligent értelmes; intelligens
Intelligenz (e) 1. értelmesség; 2. értelmiség; 3. intelligencia
Intensität (e) intenzitás
intensiv intenzív
interessant érdekes
interessantweise érdekes módon

Interesse (s)

1. érdek; 2. érdeklődés; Interesse haben für etw.:
érdeklődik vmi iránt; érdekli vmi; Interesse haben in etw.:
érdekelt vmiben

interessieren érdekel
interessieren s. érdeklődik
intern belső; bel-
international nemzetközi; internacionális
Internationale (e) Internacionálé
Internationale (r)(e) válogatott (sportoló/játékos)
internationalisieren nemzetközivé tesz
Internationalismus (r) nemzetköziség; internacionalizmus
Interne (r)(e) bennlakó növendék
internieren internál
Internierte (r)(e) internált (ember)
Internist (r) belgyógyász
interpellieren interpellál
interurban interurbán
Interview (s) interjú
intigieren intrikál
intim meghitt; bizalmas; intim
intolerant türelmetlen
intrigant intrikus
invalid rokkant
Invasion (e) invázió
Inventar (s) leltár
Inventur (e) 1. leltározás; 2. raktárállomány
investieren beruház



inwärtig belső; benti
inwärts befelé
inwendig belső
inwiefern amennyiben
inzwischen időközben; eközben; ezalatt; azalatt
i.P. (in Pension) ny.; nyug. (nyugalmazott) /röv./
Zipfel (r) csücsök
Zips (e) Szepesség
i.R. (im Ruhestand) ny.; nyug. (nyugalmazott) /röv./
Irak (r) Irak
Iraker (r) iraki (ember)
irakisch iraki
Iran (r) Irán
Iraner (r) iráni (ember)
Iranier (r) iráni (ember)
iranisch iranisch
irden agyagból való; cserép-
irdisch földi
Ire (r) ír (ember)

irgend

1. csak; 2. egyáltalán; irgend etwas: bármi; akármi;
valami; irgend jemand: bárki; akárki; valaki; irgend so ein:
valamilyen; amilyen

irgendein
1. akármilyen; valamelyik; zu irgender Zeit: bármikor; 2.
valami; valamilyen; bármilyen

irgendeiner/irgendeine/irgendeines
1. akármelyik; irgender von beiden: valamelyik; egyvalaki
a kettő közül; 2. bármelyik; 3. valaki; 4. valamelyik

irgendeinmal egyszer valamikor
irgendwann 1. akármikor; 2. valamikor; bármikor

irgendwelch
1. valamelyik; bármelyik; akármelyik; 2. valamiféle;
bármiféle; akármiféle; 3. valamilyen; bármilyen;

irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches1. akármelyik; 2. bármelyik; 3. valamelyik
irgendwer valaki; bárki; akárki
irgendwie valahogyan; bárhogyan; akárhogyan
irgendwo valahol; bárhol; akárhol
irgendwoher 1. bármiképp; 2. valahonnan; bárhonnan; akárhonnan
irgendwohin valahova; bárhova; akárhova
Irin (e) ír nő
irisch ír
Zirkel (r) 1. kör; társaság; 2. körzet; 3. körző
Zirkular (s) körlevél; körözvény
Zirkus (r) cirkusz
Irland Irország
Ironie (e) irónia
ironisch irónikus

irr

1. őrült; tébolyult; irr sein: téved; irr werden:
megzavarodik; im Kopfe irr sein: megőrült; meghibbant;
2. tévelygő; zavart; zavarodott; 3. téves

irreführen megtéveszt
irregehen eltéved
irreleiten ld. irreführen
irremachen megzavar
irren 1. bolyong; tévelyeg; 2. megtéveszt; téved
irren s. hibázik; hibát követ el; téved
Irrenanstalt (e) tébolyda; elmegyógyintézet
irrereden félrebeszél
irrig téves
Irrlicht (s) lidércfény



Irrsinn (r) elmebaj
irrsinnig őrült; elmebajos; esztelen
Irrtum (r) tévedés; im Irrtum sein: téved
irrtümlich tévedés
Irrweg (r) tévút
Ischias (e) isiász
isolieren elszigetel; izolál
Israel Izrael
Israeli (r) izraeli (ember)
Israelit (r) izraelita
Ist-Bestand (r) tényleges; valóságos állomány
Zisterne (e) ciszterna
ißt ld. essen
Zitadelle (e) fellegvár; citadella
Italien Olaszország
Italiener (r) olasz (ember)
italienisch olasz
Zitat (s) idézet
Zither (e) citera
Zitrone (e) citrom
Zitronenwasser (s) limonádé
Zivilbevölkerung (e) polgázi lakosság
Ivrit (s) újhéber (nyelv)

ja
1. bizony; sőt; 2. biztosan; ja, warum nicht ?: miért ne ?;
ja nicht: dehogy; 3. hiszen; 4. igen; 5. nos; hát; 6. ugyan

Jacht (e) jacht
Jacke (e) kiskabát; zakó
Jackett (s) zakó; kosztümkabát
Jagd (e) 1. hajsza; üldözés; 2. vadászat
Jagdflugzeug (s) vadászrepülőgép
Jagdhund (r) vadászkutya

jagen
1. űz; kerget; hajszol; sich müde jagen: agyonhajszolja
magát; 2. vadászik

Jäger (r) vadász
jäh 1. hirtelen; 2. meredek

Jahr (s)

év; esztendő; fünf Jahre alt: ötéves; von fünf Jahren:
ötéves; in den besten Jahren: a legszebb korban; jahraus
jahrein: évről évre

Jahrbuch (s) évkönyv
jahrelang éves; évekig tartó
Jahresfeier (s) évforduló
Jahresplan (r) éves terv; zum Jahreswechsel: az újesztendő alkalmából
Jahreszahl (e) évszám
Jahreszeit (e) évszak
Jahrg. (Jahrgang) évf. (évfolyam) /röv./
Jahrhundert (s) évszázad
jährig éves
jährlich évi; évenkénti
Jahrmarkt (r) országos vásár
Jahrtausend (s) évezred
Jahrzehnt (s) évtized
jähzornig hirtelen haragú; indulatos
Jammer (r) jajgatás; nyomorúság
jämmerlich nyomorúságos

jammern
1. jajgat; 2. sirat; sajnál; er jammert mich: sajnálom; er
jammert mich: megesik rajta a szívem

Jammerruf (r) jajkiáltás



jammervoll nyomorúságos; siralmas
Jänner (r) január
Januar (r) január
Japan Japán
Japaner (r) japán (ember)
japanisch japán
jäten gyomlál
Jauche (e) trágyalé
jauchen ujjong
Jause (e) uzsonna; tízórai
jausen uzsonnázik
jawohl igenis
Jazz (r) dzsessz; jazz

je

valaha; valamikor; je fünf: öt-öt; je ..., je ...: minél ...,
annál ...; je ..., umso ...: minél ..., annál ...; je ..., desto ...:
minél ..., annál ...; je nachdem: aszerint

Jeans (Pl.) farmer
jedenfalls mindenesetre
jeder/jede/jedes minden egyes; mindegyik; mindenki
jederlei mindenféle
jedermann mindenki
jederzeit mindig; mindenkor
jedesmal mindannyiszor

jedoch
ámde; jeher seit: kezdettől fogva; mindig is; von jeher:
kezdettől fogva; mindig is

jemals valamikor
jemand valaki
Jemen (r) Jemen
Jemenite (r) jemeni (ember)
jemenitisch jemeni
jener/jene/jenes az; amaz
jenseitig túlsó
jenseits a túlsó oldalon
jenseits +G túl; jenseits der Donau: Dunántúl
Jenseits (s) másvilág; túlvilág
jetzig mostani; jelenlegi
jetzt most
Jetztzeit (e) jelenkor
jeweilig mindenkor; mindenkori
jeweils mindig
Jg. (Jahrgang) évf. (évfolyam) /röv./
Jh. (Jahrhundert) sz. (század) /röv./
Job (r) állás; munkahely
Joch (s) 1. hold (területmérték); 2. járom; iga
Jod (s) jód
Joghurt (r)(s) joghurt
Johann János
Johannes János
Johannisbeere (e) ribiszke
johlen kurjongat
Josef József
Journal (s) 1. napló; 2. újság
Journalist (r) újságíró
Jubel (r) ujjongás
jubeln ujjong
Jubiläum (s) évforduló; jubileum
jucken viszket



jucken s. vakarózik
Jude (r) zsidó
Jüdin (e) zsidó nő
jüdisch zsidó
Jugend (e) 1. fiatalok; fiatalság; 2. ifjúkor; ifjúság; fiatalság
Jugendalter (s) ifjúkor
jugendfrei korhatár nélkül
Jugendgericht (s) fiatalkorúak bírósága
jugendhaft fiatalos
Jugendherberge (e) ifjúsági szállás
Jugendjahre (Pl.) ifjúkor
jugendlich fiatalos
Jugendliche (r)(e) fiatalkorú
Jugendmannschaft (e) ifjúsági csapat (sp)
Jugendzeit (e) ifjúkor
Jugoslawe (r) jugoszláv (ember)
Jugoslawien Jugoszlávia
jugoslawisch jugoszláv
Juli (r) július
Julius Gyula

jung
1. fiatal; ifjú; új; 2. idei; mein jüngerer Bruder: az öcsém;
junges Fleisch: gyenge hús; 3. korai

Junge (r) 1. bubi (kártya); 2. fiú; 3. inas; tanuló
Junge (s) kölyök; fióka
Jünger (r) tanítvány; die alte Jungfer: öreglány
Jungfrau (e) hajadon; szűz
Junggeselle (r) agglegény
Jüngling (r) fiatalember
jüngst 1. ld. jung; 2. legújabb; 3. legutóbb; a minap
Juni (r) június
Jurist (r) jogász
juristisch jogi
Jury (e) zsűri
Justiz (e) igazságszolgáltatás
Juwel (s) ékszer
Juwelier (r) ékszerész
Jux (r) tréfa; mulatság; csíny
ZK (Zentralkomitee) KB (Központi Bizottság) /röv./
Kabarett (s) kabaré
Kabel (s) kábel; vezeték
Kabeljau (r) tőkehal
Kabine (e) kabin; öltözőfülke
Kabinett (s) 1. fülke; 2. kormány; kabinet; 3. szertár
Kachel (e) csempe
kacheln csempéz
Kachelofen (r) cserépkályha
Kadaver (r) hulla
Kader (r) káder
Käfer (r) bogár

Kaffee (r)
kávé; Kaffee komplett: tejeskávé cukorral; Gäste zum
Kaffee haben: uzsonnavendégei vannak

Kaffee (s) kávéház (Ausztria)
kaffeebraun kávébarna; kávészínű
Kaffeehaus (s) kávéház
Kaffeelöffel (r) kávéskanál
Kaffeemühle (e) kávédaráló
Käfig (r) kalitka; ketrec



kahl kopasz; tar; kopár; csupasz
Kahn (r) csónak
Kai (r)(s) rakpart
Kaiser (r) császár
Kaiserin (e) császárnő; császárné
Kajak (r)(s) kajak
Kajüte (e) hajófülke
Kakao (r) kakaó
Kaktus (r) kaktusz
Kalb (s) borjú
kalben borjadzik
Kalbsbraten (r) borjúsült
Kaldaune (e) pacal
Kalender (r) naptár
Kalk (r) mész
kalken meszel
kalkhaltig mésztartalmú
kalkulieren kalkulál
Kalorie (e) kalória

kalt
hideg (átv. is); rideg; hűvös; fagyos; kalte Küche:
hidegkonyha; mir ist kalt: fázom

kaltblütig hidegvérű
Kälte (e) hideg
kältefest fagyálló
kaltherzig érzéketlen; szívtelen
kaltlassen hidegen hagy
kaltstellen félreállít
Kaltwellen (Pl.) hideghullám
kam ld. kommen
Kamel (s) teve
Kamera (e) fényképezőgép
Kamerad (r) bajtárs; pajtás
Kameradschaft (e) 1. bajtársiasság; 2. barátság
kameradschaftlich bajtársias
Kamin (r) 1. kandalló; 2. kémény
Kamm (r) 1. fésű; 2. hegygerinc; 3. taréj; 4. tarja
kämmen fésül
kämmen s. fésülködik
Kammer (e) 1. kamara; 2. kamra
Kammermusik (e) kamarazene
Kammgarn (s) 1. fésüsgyapjú; 2. kamgarn
Kampf (r) harc; küzdelem; verseny (sp); viadal (sp)
Kampfbahn (e) küzdőtér; sportpálya
kampfbereit harcra kész
kämpfen harcol; küzd
Kämpfer (r) harcos
kämpferisch harcias
kampffertig ld. kampfbereit
Kampfflugzeug (s) harci repülőgép
kampflustig harcias
Kampfplatz (r) küzdőtér
Kampfrichter (r) versenybíró (sp)
Kampfsport (r) küzdősport
kampfunfähig harcképtelen
kampieren táborozik
Kanada Kanada
Kanadier (r) kanadai (ember)



Kanal (r) csatorna
kanalisieren csatornáz
Kandidat (r) jelölt; kandidátus; vizsgázó; pályázó
kandidieren jelöl; pályázik; kandidál
Kaninchen (s) házinyúl
Kanne (e) kanna
kannte ld. kennen
Kanone (e) ágyú
Kante (e) él (éle vminek); szél; perem
kanten legömbölyít
kantig szögletes; éles
Kantine (e) üzemi étkezde; üzemi konyha
Kanu (s) kenu
Kanzel (e) szószék; katedra
Kanzlei (e) iroda
Kanzler (r) kancellár
Kap (s) hegyfok
Kapaun (r) kappan
Kapazität (e) kapacitás
Kapelle (e) 1. kápolna; 2. zenekar
Kapellmesiter (r) karmester
kapieren felfog (átv.)
Kapital (s) tőke
Kapitalist (r) tőkés; kapitalista
kapitalistisch tőkés; kapitalista
Kapitän (r) kapitány
Kapitel (s) fejezet
kapitulieren kapitulál
kapiziös szeszélyes
Kappe (e) 1. kéreg; 2. kupak; 3. sapka
Kapsel (e) tok; hüvely
Kapstadt Fokváros
kaputt összetört; széttört; tönkrement; kimerült
kaputtgehen tönkremegy
kaputtmachen tönkretesz
Kapuze (e) csuklya
Kapuziner (r) 1. kapuciner (kávé); 2. kapucinus
Karaffe (e) üvegpalack; üvegkancsó
Karbonade (e) karaj (étel)
Kardinalfrage (e) alapvető; központi kérdés
kardinalsrot bíborvörös
Karenzurlaub (r) szülési szabadság (egyéves korig)
Karfreitag (r) nagypéntek
karg 1. fukar; 2. szűkös
kargen fukarkodik
kärglich szűkös
kariert kockás
Karies (e) fogszuvasodás
Karl Károly
Kärnten Karintia
Karo (s) káró (kártya)
Karotte (e) sárgarépa
Karpaten (Pl.) Kárpátok

Karpfen (r)
ponty; Gebackener Karpfen mit Sauce Tartare: rántott
ponty tartármártással

Karren (r) taliga



Karte (e)
1. étlap; 2. jegy; 3. kártya; 4. levelezőlap; 5. névjegy;
Karten spielen: kártyázik; 6. térkép

Kartei (e) kartoték
Kartenspiel (r) kártyajáték
Kartoffel (e) krumpli; burgonya
Kartograph (r) térképész
Kartographie (e) térképészet
Karton (r) karton; doboz
Karwoche (e) nagyhét
Kaschau Kassa
Käse (r) 1. sajt; 2. túró
käsebleich falfehér
Kaserne (e) laktanya; kaszárnya
Kaspar Gáspár
Kasperie (r)(s) paprikajancsi

Kasse (e)
1. kassza; ich bin nicht bei Kasse: nincs pénzem; 2.
pénztár

Kassenbestand (r) pénztári állomány
Kasserolle (e) serpenyő
Kassette (e) 1. doboz; 2. kazetta
Kassettenrekorder (r) kazettás magnó
Kassier (r) pénztáros
Kassiererin (e) pénztárosnő
Kastanie (e) gesztenye
Kasten (r) szekrény; láda
Katalog (r) katalógus
Katalysator (r) katalizátor
Katarrh (r) hurut
Katastrophe (e) katasztrófa
Katastrophengebiet (s) 1. árvíz sújtotta terület; 2. földrengés sújtotta terület
kategorisch kategorikus
Kater (r) kandúr; ich habe einen Kater: másnapos vagyok
Katheder (r) katedra
Kathedrale (e) székesegyház; katedrális
Katherina Katalin
Kathete (e) befogó
Katheter (r) katéter
Katholik (r) katolikus (ember)
katholisch katolikus
Kattun (r) karton
Kätzchen (s) 1. barka; 2. cica
Katze (e) macska; cica; alles für die Katze: minden hiába van
Katzenjammer (r) macskajaj; másnaposság
Kauderweisch (s) zagyvaság (beszéd)
kauen rág
kauern guggol

Kauf (r)

adásvétel; vásár; vásárlás; in Kauf nehmen: beletörődik;
leichten Kaufes: könnyűszerrel; das muß man schon mit
in den Kauf nehmen: ebbe már bele kell törődni; das
muß man schon mit in den Kauf nehmen: ez már vele jár

kaufen megvesz
Käufer (r) vevő; vásárló
Käuferin (e) női vevő; női vásárló
Kaufhaus (s) áruház
Kaufkraft (e) vásárlóerő
Kaufladen (r) bolt; üzlet
käuflich eladó; megvásárolható; käuflich erworben: vásárolt;



Kaufmann (r) kereskedő; üzletember
kaufmännisch kereskedői
Kaufpreis (r) vételár
Kaufwert (r) vásárló érték
Kaugummi (r) rágógumi
Kaulquappe (e) ebihal
kaum 1. alig; 2. aligha; nemigen; 3. alighogy; 4. az imént
Kaution (e) óvadék
Kavalier (r) gavallér
Kaviar (r) kaviár
keß jóvágású; belevaló; fess; dörzsölt
keck hetyke; pimasz
Kegel (r) 1. báb; mit Kind und Kegel: pereputtyostul; 2. kúp
Kegelbahn (e) tekepálya
kegeln tekézik; kuglizik
Kegelschnitt (r) kúpszelet
Kehle (e) torok; gége
Kehlkopf (r) gégefő
Kehllaut (r) torokhang
kehren 1. befordul; 2. fordít; 3. söpör; seper; 4. visszatér

kehren s.
megfordul; jm. den Rücken kehren: hátat fordít vkinek; in
sich kehren: magába száll

Kehricht (r)(s) szemét
Kehrseite (e) hátlap
kehrtmachen megfordul
keifen civakodik
Keil (r) ék
Keim (r) csíra
keimen csírázik

keiner/keine/keines
egyik sem; keiner von uns: egyikünk sem; keine weiß es:
senki sem tudja

keinerlei semmiféle
keinerseits egy részről sem
keinesfall semmiesetre sem; semmiképpen

kein/keine/kein

1. egy sem; 2. nem; er ist kein Deutscher: ő nem német;
kein Eingang: nem bejárat; er hat keine Eltern: nincsenek
szülei; árva; gar kein Geld: semmi pénz; kein einziges
Stück: egyetlen darab sem; kein gar Stück: egyetlen
darab sem; 3. semmilyen

keinmal egyszer sem; einmal ist keinmal: egyszer még elcsúszik
Kelch (r) kehely
Keller (r) pince
Kellergeschoß (r) alagsor
Kellerschoß (r) alagsor
Kellner (r) pincér
Kellnerin (e) pincérnő; pincérlány
keltern tapos; présel (szőlőt)
kennbar megismerhető
kennen ismer; jn. vom Sehen kennen: látásból ismer vkit
kennenlernen megismer
kennenlernen s. megismerkednek egymással
Kenner (r) hozzáértő (ember)
kennerisch hozzáértő
Kennkarte (e) személyazonossági igazolvány
kenntlich megismerhető

Kenntnis (e)
ismeret; tudás; tudomás; zur Kenntnis nehmen:
tudomásul vesz



Kenntnisnahme (e) tudomásulvétel
kennzeichen 1. jellemez; 2. megjelöl
Kennzeichen (s) 1. ismertető jel; 2. rendszám
Kennziffer (e) mutatószám
kentern felborul (hajó)
keramisch kerámiai
Kerbe (e) rovátka
kerben rovátkol; er hat viel auf dem Kerbholz: sok van a rovásán
Kerker (r) börtön

Kerl (r)

fickó; legény; teremtés; ein ganzer Kerl: legény a talpán;
netter Kerl: helyes teremtés; ein tüchtiger Kerl: belevaló;
talpraesett fickó

Kern (r) mag
kernen kimagval; kimagoz; kifejt
Kernfrucht (e) magvas gyümölcs
kerngesund makkegészséges
kernig magvas; erős; szemes
Kernphysiker (r) atomfizikus; magfizikus
Kernproblem (s) dötnő; sarkalatos kérdés
Kernseife (e) színszappan
Kerze (e) gyertya
Kessel (r) 1. kazán; 2. üst; katlan
Kesselgulasch (s) bográcsgulyás
Kesselpauke (e) üstdob
Kette (e) lánc
ketten megláncol; megkötöz
Kettenglied (s) láncszem
Kettenreaktion (e) láncreakció
Ketzer (r) eretnek
keuchen liheg; zihál
Keuchhusten (r) szamárköhögés
Keule (e) 1. bunkó; buzogány; 2. comb (állat)
keusch tiszta; szűz; szemérmes
Kfz. (Kraftfahrzeug) gjm. (gépjármű) /röv./
Kicherjahr (s) egyházi év
kichern vihog
kiebitzen kibicel (kártya)
Kiefer (e) erdeifenyő
Kiefer (r) állkapocs
Kiel (r) 1. hajógerinc; 2. tollgerinc
Kieme (e) kopoltyú
Kies (r) kavics
Kiesel (r) kavics; kovakő
Kilo (s) kiló
Kilometer (r) kilométer
Kilometerstein (r) kilométerkő
Kind (s) gyerek; gyermek
Kinderarzt (r) gyermekorvos
Kinderbett (s) gyerekágy; gyermekágy
Kinderei (e) gyerekség; gyerekesség
Kinderfunk (r) gyermekrádió
Kindergarten (r) óvoda
Kindergärtnerin (e) óvónő
Kinderhort (r) iskolai napköziotthon
Kinderkrippe (e) bölcsőde
kinderlos gyermektelen
kinderreich sokgyermekes



Kinderspiel (s) 1. gyerekjáték (átv.); 2. gyermekjáték
Kinderzimmer (s) gyerekszoba
Kindeskind (s) unoka
Kindheit (e) gyermekkor
kindisch gyerekes; gyermeteg
Kinn (s) áll
Kinnbacke (e) állkapocs
Kino (s) mozi
Kipfel (r)(s) kifli
kippen billen; billent
Kirche (e) 1. egyház; 2. templom
Kirchhof (r) temető
kirchlich egyházi
kirren turbékol
Kirsch (r) cseresznyepálinka
Kirschbranntwein (r) cseresznyepálinka
Kirsche (e) cseresznye
Kissen (s) párna; vánkos
Kiste (e) láda
kitschig giccses
Kitt (r) gitt
Kittel (r) 1. munkaköpeny; 2. ruha; 3. zubbony
kitzeln 1. csiklandoz; ingerel; 2. viszket
kitzlich csiklandós
Kl. (Klasse) oszt. (osztály) /röv./
klaffen 1. csahol; 2. meghasad; 3. tátong
Klage (e) 1. kereset; 2. panasz
klagen 1. bepanaszol; panaszkodik; 2. perel
Kläger (r) felperes
kläglich siralmas; szánalmas
Klamm (e) szurdok
Klammer (e) 1. szorító; 2. zárójel

klammern
hozzákapcsol; hozzáfűz; sich an etw. klammern:
kapaszkodik vmibe

klang ld. klingen
Klang (r) hang; csengés
klangreich hangzatos
Klappe (e) 1. billentyű; 2. csapóajtó; 3. fedél; 4. szelep
klappen 1. egyezik; 2. sikerül
klappern csörög; zakatol; kerepel
Klappsitz (r) csapószék; felcsapható ülés
Klappstuhl (r) összecsukható szék
Klapptür (e) csapóajtó

klar
tiszta; derült; világos; érthető; kész; sich im klaren sein
über etw.: tisztában van vmivel

klären 1. derít (műsz); 2. tisztáz
klären s. 1. derül; tisztul; 2. tisztázódik
Klarheit (e) világosság; érthetőség
klarlegen megvilágít
klarmachen megmagyaráz
klarstellen tisztáz
Klasse (e) osztály; von Klasse: kiváló
klassenbewußt osztályöntudatos
Klassenkampf (r) osztályharc
Klassiker (r) klasszikus
klassisch klasszikus
Klatsch (r) 1. csattanás; 2. pletyka



klatschen
1. cuppan; loccsan; 2. csattan; csattog; 3. pletykál;
pletykálkodik; fecseg; 4. tapsol; 5. üt; paskol

Klatschmohn (r) pipacs
klatschnaß csuromvizes
klauben szed; szedeget
Klaue (e) karom; köröm
Klausel (e) 1. kikötés; 2. záradék
Klausenburg Kolozsvár
Klausur (e) zárthelyi dolgozat
Klavier (s) zongora
Klavierspielen (s) zongorázás
kleben 1. tapadós; ragadós; 2. tapaszt; ráragaszt
klebenbleiben ottragad; megragad
Klebenpflaster (s) ragtapasz
klebrig tapadós; ragadós
Klebstoff (r) ragaszóanyag
Klecks (r) paca
klecksen foltot ejt; pacázik
Klee (r) lóhere
Kleid (s) ruha

kleiden
1. felruház; felöltöztet; 2. formába önt (átv.); 3. illik; áll
(jól/rosszul)

kleiden s. öltözködik; das kleidet !: ez jól áll !
Kleiderbügel (r) ruhaakasztó; vállfa
Kleiderhaken (r) ruhafogas
Kleiderständer (r) ruhafogas; állófogas
Kleidung (e) öltözék; öltözet; ruházat
Kleidungsstück (s) ruhadarab

klein

kis; kicsi; kicsiny; apró; ein klein wenig: kevéske; egy kis
...; ein klein wenig: kevéssé; kissé; ein klein bißchen:
kevéske; egy kis ...; ein klein bißchen: kevéssé; kissé;
von klein auf: kiskorától fogva; von klein an: kiskorától
fogva; klein denken: kicsinyesen gondolkodik; klein
beigeben: beadja a derekát; groß und klein: apraja-
nagyja; ins kleinste: a legapróbb részletekig; um ein

Klein (s) aprólék
Kleinarbeit (e) aprómunka
Kleinasien Kisázsia
Kleine (e) kislány
Kleine (r) kisfiú
Kleine (s) kicsi; kisgyermek; kölyök
Kleingeld (s) aprópénz
Kleinigkeit (e) csekélység; kicsiség
Kleinkind (s) kisded
kleinlaut megszeppent
kleinlich kicsinyes
Kleinmut (r) kislelkűség
Kleinstadt (e) kisváros
kleinweise apránként
Kleister (r) csiriz
Klemme (e) 1. csiptető; szorító; 2. kutyaszorító (átv.)
Klempner (r) bádogos; víz- és gázvezetékszerelő
klettern felmászik; kúszik
Klient (r) ügyfél; kliens
Klima (s) éghajlat; klíma
Klimaanlage (e) légkondicionáló berendezés
klimatisch éghajlati; klimatikus



Klimawechsel (r) éghajlatváltozás
klimpern kalimpál; klimpíroz; csörög; csörget
Klinge (e) penge
Klingel (e) csengő
klingeln csenget

klingen
1. cseng; hangzik; 2. elhallatszik; mit den Gläsern
klingen: koccint

Klinik (e) klinika
Klinke (e) kilincs; er klinkt an der Türe: lenyomja az ajtókilincset
Klippe (e) szirt
klirren csörög; csörömpöl
Klistier (s) beöntés
klitschig nyúlós; ragacsos
klitschnaß csuromvizes
Kloß (r) 1. gombóc; 2. göröngy

klopfen
1. dobog; lüktet; 2. kopog; kopogtat; 3. porol; 4. ver;
vereget; üt; ütöget

Kloster (s) kolostor
Klotz (r) tuskó; fajankó
Kluft (e) szakadék
klug okos
klügeln okoskodik
Klugheit (e) okosság
Klumpen (r) 1. csomó; 2. rög
klumpfüßig csámpás
knabbern rág; rágcsál
Knabe (r) fiú
knacken 1. feltör; 2. reccsen; pattan; 3. ropogtat
Knackwurst (e) szafaládé
Knall (r) durranás; csattanás; Knall und Fall: hirtelen
knallblau hupikék
Knalleffekt (r) csattanó

knallen
durran; csattan; pattan; die Farbe knallt: a szín rikít; der
Motor knallt: a motor kopog; es knallt: lőnek; lövöldöznek

knallrot tulipiros

knapp

1. éppen; alig; der Vorrat ist schon knapp: a készlet már
fogytán van; mit knappen worten: szűkszavúan; kevés
szóval; 2. feszes; szűk; szoros

Knappe (r) 1. apród; 2. bányász
knarren csikorog
knattern ropog; pattog
Knäuel (s) gombolyag
knauserig zsugori
Knebel (r) pecek
knebeln 1. gúzsba köt; 2. kipeckel
Knecht (r) szolga
Knecht Rupprecht (r) Télapó
Knechtschaft (e) szolgaság
kneifen 1. beszorít; 2. megcsíp
Kneifzange (e) csípőfogó
Kneipe (e) kocsma; csapszék
kneipen kocsmázik
knetbar gyúrható
kneten megdagaszt; meggyúr
knicken eltör; letör
knickerig fukar
knickern fukarkodik



Knicks (r) bók

Knie (s)
térd; das kann man nicht übers Knie brechen: ez kemény
dió

Kniebeuge (e) térdhajlítás
kniehoch térdig érő
knien térdel; térdepel
Kniescheibe (e) térdkalács
kniff ld. kneifen
Kniff (r) 1. csípés; 2. fortély; 3. ránc; gyűrődés

knipsen
1. csattint; kattint; 2. lefényképez; 3. levág; 4. lyukaszt
(menetjegyet)

Knirps (r) 1. összecsukható ernyő; 2. vakarcs; tökmag
knirschen 1. csikorgat; ropogtat; 2. csikorog
knistern serceg
knitterfrei gyűrhetetlen
knittern gyűr; gyűrődik
Knoblauch (r) fokhagyma
Knöchel (r) boka
Knochen (r) csont
knöcherig csontos
knöchern 1. csontból való; csont-; 2. csontos
Knödel (r) gombóc
Knollen (r) 1. csomó; 2. dudor; bütyök; gumó; 3. gombóc
knollig gumós
Knopf (r) gomb
knöpfen gombol
Knorpel (r) porc
Knospe (e) bimbó; rügy
knospen bimbózik; rügyez
knospig bimbós
knoten csomóz; csomót köt
Knoten (r) 1. csomó (hajózás is); bog; görcs; 2. konty
knüpfen köt; csomóz
knüpfen s. kapcsolódik
Knüppel (r) furkósbot
knurren morog; korog
knurrig morgós
knusperig ropogós; friss; üde
knuspern majszol
knusprig ld. knusperig
Knüttel (r) dorong
Koalition (e) koalíció
Koalitionsregierung (e) koalíciós kormány
Koch (r) szakács
Koch (r)(s) felfújt
kochen 1. forr; fő; 2. főz
Kocher (r) főzőkészülék
Kochgeschirr (s) főzőedény
Köchin (e) szakácsnő
Kochlöffel (r) főzőkanál
Kochnische (e) főzőfülke
Kochsalz (s) konyhasó
Kochtopf (r) főzőfazék; lábas
Köder (r) csalétek
Koexistenz (e) együttélés
Koffer (r) koffer; bőrönd
kofferfest gyűrtelenített



Kofferradio (s) táskarádió
Kofferraum (r) csomagtartó
Kogel (r) hegykúp
Kohl (r) 1. badarság; 2. káposzta; kelkáposzta
Kohle (e) szén
Kohlendioxid (s) széndioxid
Kohlendioxidgehalt (r) széndioxidtartalom
Kohlenmonoxid (s) szénmonoxid
Kohlenpapier (s) indigó
Kohlensäure (e) szénsav
Kohlenstoff (r) szén
Kohlrabi (r) karalábé
Kohlsprosse (e) kelbimbó

Kolben (r)
1. bunkó; fej; búra; 2. dugattyú; 3. lombik; 4. puskatus; 5.
torzsavirágzat; kukoricacső; 6. ütő (sp)

kolbig bunkós
Kolik (e) bélgörcs; kólika
Kolleg (s) kollégium
Kollege (r) munkatárs; kolléga
Kollektiv (s) kollektíva
Koller (r) dühroham
Koller (s) bőrmellény
kollern 1. dühöng; 2. gurul; 3. korog
Kolloquium (s) kollokvium
Koloß (r) kolosszus
Koloniakübel (r) kuka
Kolonie (e) 1. gyarmat; 2. település
Kolonisation (e) gyarmatosítás
kolonisieren gyarmatosít
Kolonne (e) hadoszlop
kolorieren színez
kolossal óriási
Kolumne (e) oszlop; hasáb
kombinieren kombinál
Komet (r) üstökös
Komfort (r) kényelem; komfort; mit allem Komfort: összkomfortos
Komik (e) komikum
komisch furcsa; komikus
Komissar (r) biztos
Komission (e) 1. bizomány; 2. bizottság; 3. megbízás
Komitat (s) megye
Komitee (s) bizottság
Komma (s) vessző (írásjel)
Kommandant (r) parancsnok
kommandieren vezényel; parancsol
Kommando (s) 1. parancsnokság (kat); 2. parancsszó (kat)

kommen

1. jön; eljön; elmegy; 2. jut; kerül; kommen lassen: hozat;
der Gedanke kam mir, daß ...: az a gondolatom támadt,
hogy ...; wie hoch kommt das Stück ?: mennyibe kerül
darabja ?; es kommt mir schwer: nehezemre esik; auf die
Beine kommen: talpra áll; összeszedi magát; hinter die
Wahrheit kommen: rájön az igazságra; um etw. kommen:
eljön vmiért; um etw. kommen: elveszti vmijét; zu Geld
kommen: pénzhez jut; zu Worte kommen: szóhoz jut; wie
komme ich dazu ?: mi közöm hozzá ?

kommentieren kommentál
kommunal községi



Kommunismus (r) kommunizmus
Kommunist (r) kommunista
kommunistisch kommunista
Komödie (e) vígjáték; komédia; Komödie spielen: komédiázik
Kompaß (r) iránytű
Kompanie (e) 1. század (kat); 2. társaság
Komparativ (r) középfok
komplett teljes
Komplikation (e) komplikáció
Kompliment (s) bók
komplizieren komplikál
Komplott (s) összeesküvés
komponieren komponál
Komponist (r) zeneszerző
Kompresse (e) borogatás
Kondensmilch (e) sűrített tej
Kondition (e) 1. feltétel; 2. kondíció
Konditorei (e) cukrászda
Kondukteur (r) kalauz
Konfekt (s) édesség
Konferenz (e) konferencia
Konfession (e) felekezet
Konfitüren (Pl.) kandírozott gyümölcs; dzsem
König (r) király
Königin (e) királynő; királyné
Königreich (s) királyság
Konjugation (e) igeragozás
Konkurs (r) csőd

können

tud; ért; képes; -hat, -het; er kann Deutsch: tud németül;
ich kann nicht nach Hause: nem tudok hazamenni; er
konnte es nicht begreifen: nem volt képes; nem bírta
felfogni; er kann hereinkommen: bejöhet; er kann es tun:
megteheti; er kann nichts dafür: nem tehet róla

Können (s) képesség; tudás
konnte ld. können
Konserve (e) konzerv
Konsonant (r) mássalhangzó
konsrurieren szerkeszt
Konstitution (e) 1. alkat; 2. alkotmány
Konstruktion (e) szerkezet; szerkesztés; konstrukció
Konsul (r) konzul
konsularisch konzuli
Konsulat (s) konzulátus
Konsum (r) fogyasztási szövetkezet
Konsumgut (s) fogyasztási cikk
konsumieren elfogyaszt
Kontakt (r) kontaktus
Konterrevolution (e) ellenforradalom
Kontinent (r) 1. földrész; kontinens; 2. szárazföld
Kontingent (s) hozzájárulás; részesedés
Konto (s) számla
Kontor (s) iroda
Kontrakt (r) szerződés
Kontrolle (e) ellenőrzés
kontrollieren ellenőriz
Kontur (e) körvonal
konvenieren megfelel



Konversation (e) társalgás
konzentrieren koncentrál
konzentriert sűrített; tömény; koncentrált
Konzept (s) fogalmazvány; piszkozat
Konzert (s) hangverseny; koncert
Konzession (e) 1. engedély; 2. engedmény

Kopf (r)

1. fej; fő; 2. fejléc; durch den Kopf gehen lassen:
meggondol; ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht: azt
sem tudom, hol áll a fejem; den Kopf in den Stand
stecken: struccpolitikát folytat; den Kopf hängen:
lehorgasztja a fejét; den Kopf hängen: levert;

Kopfarbeit (e) agymunka
Kopfbedeckung (e) fejfedő
Köpfchen (s) fejecske
köpfen lefejez
köpfig önfejű
kopflos fejetlen
Kopfnicken (s) fejbólintás
Kopfsalat (r) fejes saláta
Kopfschmerz (r) fejfájás
Kopfschütteln (s) fejcsóválás
Kopfsprund (r) fejesugrás (sp)
Kopfstand (r) fejenállás
Kopfstoß (r) fejelés (sp)
Kopftuch (s) fejkendő
kopfüber 1. fejjel lefelé; 2. hanyatt-homlok
Kophkohl (r) fejes káposzta
Kopie (e) másolat
kopieren másol
Kopilot (r) másodpilóta
koppeln kapcsol
Korb (r) kosár; kas
Korbball (r) kosárlabda
Koreaner (r) koreai (ember)
koreanisch koreai
Kork (r) parafadugó
korken 1. bedugaszol; 2. parafából való; parafa-
Korkzieher (r) dugóhúzó
Korn (r) gabonapálinka

Korn (s)

1. célgömb; 2. gabona; aufs Korn nehmen: célba vesz;
megcéloz; die Flinte ins Korn werfen: elcsügged; 3. mag;
szem

Kornblume (e) búzavirág
Kornbrot (s) rozskenyér
körnen szemcséz
körnig szemcsés
Kornspeicher (r) magtár
Körper (r) test
Körperbau (r) testalkat; testfelépítés
Körpergewicht (s) testsúly
körperlich testi
Körperschaft (e) testület
Körperteil (r) testrész
Korps (s) hadtest; testület
Korrespondent (r) 1. levelező; 2. tudósító (sajtó)
korrespondieren levelez
Korridor (r) folyosó



korrigieren korrigál
kosen becézget
Kost (e) 1. ellátás; 2. koszt
kostbar értékes
Kostbarkeit (e) érték; értékesség; drágaság

kosten

1. kerül; was kostet das ?: mibe; mennyibe kerül ez ?;
jm./jn. Geld kosten: vkinek pánzébe kerül; 2. megízlel;
megkóstol

Kosten (Pl.)
költségek; auf seine Kosten kommen: megtalálja a
számítását

Kostenanschlag (r) költségvetés
kostenfrei díjmentes; költségmentes
kostenlos ld. kostenfrei
köstlich pompás
kostspielig költséges
Kostüm (s) 1. jelmez; 2. kosztüm
Kot (r) sár; ürülék
Kotflügel (r) sárhányó
kotig sáros; saras
kotzen hány; okád
Kotzen (r) pokróc
kraß 1. feltűnő; 2. vaskos
krabbeln mászik

Krach (r)

1. cívódás; 2. csőd; einen Krach mit jm. haben:
összeveszett; haragban van vkivel; einen Krach machen:
patáliát csap; mit Ach und Krach: nagy nehezen; ímmel-
ámmal; unter Ach und Krach: nagy nehezen; ímmel-
ámmal; 3. recsegés; ropogás; 4. robaj; lárma

krachen
1. feltör; sich mit jm. krachen: összeveszik vkivel; 2.
recseg; ropog

Krad (s) ld. Kraftrad

Kraft (e)
1. erő; képesség; 2. hatály; érvény; nach Kräften: tőle
telhetően; von Kräften kommen: legyengül

kraft +G vminél fogva; vmi szerint
Kraftanlage (e) erőműtelep
Kraftfahrer (r) gépkocsizó
Kraftfahrzeug (s) gépjármű
kräftig erős
kräftigen erősít; megerősít
kräftigen s. erősíti magát; megerősödik
kraftlos erőtlen
Kraftrad (s) motorkerékpár
Kraftstoff (r) üzemanyag
Kraftstoffmarke (e) benzinjegy
kraftvoll erőteljes
Kraftwagen (r) gépkocsi
Kraftwerk (s) erőmű

Kragen (r)
gallér; das kann ihm/ihn den Kragen kosten: fejébe
kerülhet a dolog

Kragenspiegel (r) hajtóka
Krähe (e) varjú
krähen 1. károg; 2. kukorékol
Krakeeler (r) kötekedő
Kralle (e) karom
krallen megkarmol
Kram (r) limlom; holmi; cókmók
kramen 1. kotorászik; keresgél; 2. tesz-vesz; piszmog



Krampf (r) görcs
Krampfader (e) visszértágulat
krampfhaft görcsös
Kran (r) daru (gép)
Kranich (r) daru (madár)
krank beteg
Kranke (r)(e) beteg
kränkeln betegeskedik
kränken megbánt
kränken s. búsul; bánkódik
Krankengeld (s) táppénz
Krankenhaus (s) kórház
Krankenlager (s) betegágy
Krankensaal (r) kórterem
Krankenschein (r) beteglap
Krankenschwester (e) ápolónő
Krankenstand (r) betegállomány
Kränkenwärter (r) betegápoló
Krankenzimmer (s) betegszoba
krankhaft beteges
Krankheit (e) betegség; die ansteckende Krankheit: fertőző betegség
krankheiterregend kórokozó
krankheitshalber betegség miatt
kränklich beteges
krankschreiben betegnek kiír; betegállományba vesz
Kranz (r) koszorú
Kränzchen (s) 1. koszorúcska; 2. összejövetel
kränzen megkoszorúz
Krapfen (r) fánk
Krätze (e) rüh
kratzen 1. megvakar; kapar; karmol; karcol; 2. szúr; dörzsöl
kratzen s. vakarózik; er kratzt mich im Halse: kapar a torkom
Krätzer (r) 1. kaparó; vakaró; 2. karcolás; karmolás; 3. karcos (bor)
kratzig érdes
kraulen kallózik (sp)
kraus göndör; bodor; ráncos; ráncolt; kusza
Krause (e) fodor
kräuseln göndörít; bodorít; fodroz
kräuseln s. göndörödik; fodrozódik

Kraut (s)
1. dudva; gaz; 2. gyógyfű; 3. káposzta (Ausztria); das
gefüllte Kraut: töltött káposzta

Krawall (r)
lármás tüntetés; csődület; rendbontás; Krawall machen:
botrányt csinál; Krawall machen: lármát csap

Krawatte (e) nyakkendő
kraxeln mászik; kúszik
Krebs (r) rák
krebsig rákos
Kredenz (e) pohárszék
kredenzen felszolgál; tálal
Kredit (r) hitel
kreditieren hitelez
Kreditkarte (e) hitelkártya
Kreditsgesuch (s) hitelkérelem
Kreide (e) kréta
Kreis (r) 1. kör; 2. körzet; kerület; járás
Kreisarzt (r) körzeti orvos
Kreisaufstörung (e) keringési zavar



kreischen 1. csikorog; 2. rikácsol; 3. serceg
kreiseln kering; forog; pörög

kreisen
1. forog; mozog (körben); 2. kering; köröz; körben jár; 3.
megpörget

Kreislauf (r) 1. körforgás; 2. vérkeringés
Kreisumfang (r) körkerület
Kreisverkehr (r) körforgalom
Krempe (e) karima
krempeln felgyűr; feltűr
Kren (r) torma
krepieren elhull; megdöglik
Kresse (e) zsázsa
Kreuz (s) 1. derék; 2. kereszt; 3. keresztcsont
kreuzen 1. cirkál; 2. keresztbe tesz; 3. keresztez
Kreuzer (r) 1. cirkáló (hajó); 2. krajcár
kreuzigen keresztre feszít
Kreuzotter (e) keresztes vipera
Kreuzung (e) keresztezés; kereszteződés
Kreuzverband (r) keresztkötés
Kreuzworträtsel (s) keresztrejtvény
Kreuzzug (r) keresztes hadjárat; keresztes háború
kribbeln 1. csiklandoz; 2. nyüzsög; 3. viszket
kriechen 1. kibújik; bebújik; 2. mászik; kúszik
kriecherisch talpnyaló; csúszómászó (átv.)
Kriechpflanzen (Pl.) kúszónövények
Kriechtiere (Pl.) csúszómászók
Krieg (r) háború

kriegen

1. háborúzik; háborúskodik; hadakozik; jn. zu Gesicht
kriegen: találkozik vkivel; das werden wir schon kriegen:
majd megkapjuk; das werden wir schon kriegen: fog ez
menni; Durst kriegen: megszomjazik; jn. klein kriegen:
elbánik vkivel; 2. megkap; elfog; megfog

Krieger (r) harcos
kriegerisch harcias; háborús
Kriegführung (e) hadviselés
kriegsbeschädigt 1. háborúban megrongálódott; megsérült; 2. hadirokkant

Kriegserklärung (e)
hadüzenet; mit etw. auf Kriegsfußstehen: hadilábon áll
vmivel

Kriegsgefangenschaft (e)hadifogság
Kriegslist (e) hadicsel
Kriegsminister (r) hadügyminiszter
Kriegsschauplatz (r) hadszíntér
Kriegsschiff (s) hadihajó
Kriegsverbrecher (r) háborús bűnös
Kriegszustand (r) hadiállapot
Krimi (r) krimi
Kriminalbeamte (r) rendőrtisztviselő; nyomozó
Kriminalfall (r) bűnügy
Kriminalfilm (r) krimi
Kriminalität (e) bűnözés
Kriminalroman (r) detektívregény
Kriminelle (r)(e) bűnöző; börtöntöltelék
Krippe (e) 1. bölcsőde; 2. jászol
Krise (e) válság; válsághelyzet; krízis
Kristall (r) kristály
Kristall (s) kristályüveg
Kritik (e) bírálat; kritika



Kritiker (r) bíráló; kritikus
kritisch 1. bíráló; kritikai; 2. válságos; kritikus
kritisieren megbírál; kritizál
kritzeln firkál
Kroate (r) horvát (ember)
kroatisch horvát
kroch ld. kriechen
Krokodil (s) krokodil
Krokus (r) sáfrány
Krone (e) korona
krönen megkoronáz
Krönung (e) koronázás
Kropf (r) 1. begy; 2. golyva
Kröte (e) varangy
Krücke (e) mankó
Krug (r) korsó; kancsó
Krümchen (s) morzsa
Krume (e) morzsa; kenyérbél

krümeln
1. elmorzsol; szétmorzsol; 2. elmorzsolódik;
szétmorzsolódik; 3. morzsál; morzsálódik

krumm görbe
krümmen elgörbít; meggörbít; meghajlít
krümmen s. 1. begörbül; meggörbül; 2. összegörnyed; meggörnyed
krummfüßig csámpás
Krümmung (e) görbület; hajlat; kanyarulat
Kruppe (e) far
Krüppel (r) nyomorék
Kruste (e) kéreg
krustig kérges

Kuß (r)
csók; Gruß und Kuß: sok csókkal és öleléssel; mit
tausend Kuß: sok csókkal és öleléssel

Kubaner (r) kubai (ember)
kubanisch kubai
Kübel (r) vödör
Kubikmaß (s) köbmérték
Küche (e) konyha
Kuchen (r) 1. kalács (Ausztria); 2. sütemény
Küchengeschirr (s) konyhaedény
Kuchenteig (r) süteménytészta
Kücken (s) ld. Küken

Kuckuck (r)
kakukk; weiß der Kuckuck: fene tudja; geh zum Kuckuck
!: menj a csudába !

Küeschner (r) szűcs
Kufe (e) 1. csöbör; 2. szántalp
Kugel (e) golyó; gömb
Kugellager (s) golyóscsapágy
kugeln 1. golyózik; 2. gurít; 3. gurul
kugelrund gömbölyű
Kugelschreiber (r) golyóstoll
Kugelstoßen (s) súlylökés (sp)
Kuh (e) tehén; blinde Kuh: szembekötősdi
Kuhhandel (r) alkudozás
kühl hűvös
Kühle (e) hűvösség
kühlen hűt
Kühler (r) hűtőgép
Kühlschrank (r) hűtőszekrény



Kühltheke (e) hűtőpult
Kühlwasser (s) hűtővíz
kühn merész
Kuhschelle (e) 1. kolomp; 2. kökörcsin
Küken (s) csibe
Kukuruz (r) kukorica
Kulisse (e) díszlet; színfal; kulissza
Kult (r) kultusz
kultisch kultikus
kultivieren megművel; kultivál
Kultur (e) műveltség; művelődés; kultúra; művelés
kulturell kulturális
Kulturgesichte (e) művelődéstörténet
Kulturgut (s) kultúrkincs
Kulturgüter (Pl.) kultúrjavak; kulturális javak
Kulturleiter (r) kultúrfelelős
Kümmel (r) kömény
Kummer (r) bánat; gond
kümmerlich nyomorúságos; satnya

kümmern

1. bánt; gondot okoz; 2. érdekel; sich um etw. kümmern:
törődik vmivel; sich über etw. kümmern: bánkódik vmin;
was kümmert Sie das ?: mi köze hozzá ?; mit érdekli ez

Kumpan (r) cimbora
kund ismeretes
kündbar felmondható
Kunde (e) 1. hír; tudomás; 2. ld. Kundin
Kunde (r) vásárló; vevő
künden hírül ad; tudtul ad
Kundenbuch (s) vásárlók könyve
Kundenkreis (r) vevőkör; vevőközönség
Kundgabe (e) közzététel; közhírré tétel
kundgeben kinyilvánít; kimutat; közöl; tudtul ad
kundgeben s. megnyilvánul; megnyilatkozik
Kundgebung (e) 1. kinyilatkoztatás; 2. tüntetés

kundig
jártas; hozzáértő; der deutschen Sprache kundig sein:
bírja a német nyelvet

kündigen +D felmond vkinek
Kündigung (e) felmondás
Kundin (e) vásárló; vevő (nő)
kundmachen közhírré tesz; közzétesz; tudtul ad
Kundmachung (e) hirdetmény
Kundschaft (e) vevőkör; vevőközönség
kundschaften híreket szerez; tudakozódik; felderít
kundwerden kitudódik; közhírré válik
künftig jövő; jövendő
künftighin ezentúl; a jövőben
Kunst (e) 1. művészet; 2. tudás (mesteri); 3. tudomány
Kunstausstellung (e) tárlat
Kunstdenkmal (s) műemlék
kunsterfahren műértő
kunstfertig ügyes
Kunstgewerbe (s) iparművészet
Kunstlauf (r) műkorcsolyázás
Kunstleder (s) műbőr
Künstler (r) művész
Künstlerin (e) művésznő
künstlerisch művészi



künstlich mesterséges; mű-
kunstmäßig művészi
Kunstmaler (r) festőművész
Kunstschaffende (r) alkotó művész
Kunstschatz (r) műkincs
kunstsinnig műértő
Kunststoff (r) műanyag
Kunststück (s) trükk; bűvészmutatvány
Kunstwerk (s) műalkotás
kunterbunt tarkabarka
Kupfer (s) vörösréz
kupfern vörösrézből való; vörösréz-
Kupferstich (r) rézmetszet
kupieren levág; elvág
Kuppe (e) hegykúp
Kuppel (e) kupola
kuppeln 1. kapcsol; 2. kerít
Kupplung (e) 1. kapcsolás; kapcsoló (műsz); 2. kuplung
Kupplungspedal (s) kuplungpedál

Kur (e)

1. gyógyítás; gyógymód; kúra; 2. kűr; szabadon
választott gyakorlat (sp); 3. udvarlás; die Kur machen:
udvarol; die Kur schneiden: udvarol

kurabel gyógyítható
Kuranstalt (e) gyógyintézet
Kuratel (e) gondnokság
Kurbel (e) forgatókar; forgattyú; kurbli
kurbeln forgat
Kürbis (r) tök
Kurfürst (r) választófejedelem
Kurgast (r) fürdővendég; üdülővendég
Kurier (r) futár
kurieren gyógyít; gyógykezel
kurios furcsa; különös
Kurort (r) gyógyüdülőhely
Kurpfuscher (r) kuruzsló
Kurs (r) 1. árfolyam; 2. tanfolyam; kurzus; 3. útirány; menetirány
Kursbuch (s) menetrend
Kürübung (e) szabadon választott gyakorlat (sp)
Kurve (e) görbe; forduló; kanyarulat

kurz

rövid; kurta; in kurzen Worten: néhány szóval; binnen
kurzem: rövid időn belül; vor kurzem: nemrég; kurz
darauf: kisvártatva; kurz nachher: valamivel azután; kurz
eingekocht: sűrűre lefőzve; kurz entschlossen: hirtelen
elhatározással; auf das kürzeste: legrövidebben; auf das
kürzeste: leghamarabb; zu kurz kommen: megrövidül

Kurzarbeit (e) csökkentett munkaidő
Kürze (e) rövidség; in Kürze: röviden; in Kürze: rövidesen
kürzen rövidít; kurtít; csökkent; egyszerűsít
kurzerhand gyorsan; haladéktalanul; rövid úton
Kurzfilm (r) rövidfilm
kurzfristig rövid lejáratú
kurzgefaßt rövidre fogott
kurzhalten rövidre fog
kurzhin gyorsan; sebtiben; sebtében
kürzlich a minap; legutóbb
Kurzmeldung (e) rövid jelentés; hír
Kurzschiftler (r) gyorsíró



Kurzschluß (r) rövidzárlat
Kurzschrift (e) gyorsírás
kurzsichtig rövidlátó
kurzsinnig feledékeny
Kurzstrecke (e) rövidtáv (sp)
kurzum röviden; egyszóval
Kurzverstammung (e) röpgyűlés
Kurzwaren (Pl.) rövidáruk
kurzweg határozottan; tüstént
Kurzwelle (e) rövidhullám
kuschen csendben lefekszik (kutya)
kuschen s. meglapul; kussol
Kusine (e) unokanővér
küssen csókol; csókolózik
Küste (e) tengerpart
küstennah tengerparthoz közel
Kutsche (e) hintó; kocsi
Kutscher (r) kocsis
kutschieren 1. kocsikázik; 2. kocsit hajt
Kutte (e) csuha / kámzsa
Kuttel (e) 1. belsőrész; 2. pacal
Kuvert (s) boríték
l.Z. (laufende Zeit) folyó szám /röv./
laben felüdít; felfrissít
laben s. felüdül; felfrissül
labil ingatag; labilis
Labor (s) laboratórium
Lache (e) tócsa
lächeln mosolyog
lachen nevet
lächerlich nevetséges
Lachs (r) lazac
lackieren lakkoz
Lade (e) 1. fiók; 2. láda; szekrény
Ladegewicht (s) raksúly

laden

1. hív; hívat; idéz; er ist auf mich geladen: dühös rám;
das hat er mir auf den Hals geladen: nyakamba varrta;
sózta; jn. zu Tische laden: ebédre meghív vkit; 2. rak;
megterhel; 3. tölt

Laden (r)
1. ablaktábla; Laden mit Selbstbediegung: önkiszolgáló
bolt; 2. bolt

Ladenpreis (r) bolti ár
Ladislaus László
Ladung (e) 1. idézés; 2. rakomány; 3. töltés
lag ld. legen

Lage (e)
fekvés; helyzet; állapot; in der Lage sein zu etw.:
alkalmas vmire

Lager (s) 1. csapágy; 2. fekvőhely; 3. raktár; telep; 4. tábor
Lagerbier (s) ászoksör
lagerfähig tárolható; raktárképes
Lagerfeuer (s) tábortűz
lagerfrei fekbérmentes

lagern
1. helyez; 2. nyugszig; fekszik; 3. pihentet; érlel; 4.
raktáron van; 5. raktároz; 6. táboroz; 7. tárol

lagern s. 1. elhelyezkedik; 2. táborozik
Lagerraum (r) raktárhelyiség
Lagerung (e) raktározás



lahm béna; sánta
lähmen megbénít
lahmlegen megbénít

Lähmung (e)
1. bénulás; ein Laib Brot: egy egész kenyér; cipó; 2.
megbénítás

Lai (r) 1. laikus; 2. világi
Laken (r) lepedő
lallen dadog; gagyog
Lamm (s) bárány
Lampe (e) lámpa

Land (s)

1. falu; vidék; außer Landes gehen: külföldre megy;
emigrál; außer Landes sein: külföldön van; 2. föld; talaj;
3. ország; 4. szárazföld; 5. vidék; táj

Landbevölkerung (e) 1. falusi lakosság; 2. vidéki lakosság

landen
1. kiköt; partra száll (hajó); 2. leszáll; landol (rep); 3.
partra tesz; partra szállít

Länderkampf (r) nemzetközi mérkőzés (sp)
Ländername (r) országnév
Länderspiel (s) nemzetközi mérkőzés (sp)
Landesgrenze (e) országhatár
Landesmeister (r) országos bajnok (sp)
Landestracht (e) nemzeti viselet
landesüblich országszerte; szokásos
Landesverrat (r) hazaárulás
Landesverwaltung (e) közigazgatás
landfremd idegen
Landgemeinde (e) község
landgültig országos érvényű
Landhaus (s) vidéki lak; kúria; villa
Landkarte (e) térkép
ländlich falusi; vidéki
Landmann (r) paraszt
Landnahme (e) honfoglalás
Landpartie (e) kirándulás
Landregen (r) országos esőzés
Landschaft (e) táj
Landsitz (r) ld. Landhaus
Landsmann (r) honfitárs; földi
Landsmännin (e) honfitársnő; földi
Landstraße (e) országút
Landstreicher (r) csavargó
Landstreifen (r) földsáv

Landung (e)
1. landolás; leszállás (rep); weiche Landung: sima
leszállás; 2. partraszállás; kikötés (hajó)

Landungsplatz (r) kikötőhely; leszállóhely
landwärts a szárazföld felé
Landwirt (r) gazda; gazdálkodó
Landwirtschaft (e) mezőgazdaság
landwirtschaftlich mezőgazdasági
Landwirtschaftsminister (r)földművelésügyi miniszter

lang

1. át; keresztül; 2. hosszában; mentén; mentében; einen
Finger lang: ujjnyi hosszú; länger machen:
meghosszabbít; längere Zeit hindurch: hosszabb időn át;
hosszabb ideig; lange Ohren machen: csupa fül; mein
Leben lang: egész életemben; 3. hosszú; 4. -ig; -hosszat

langbeinig hosszú lábú; nyakigláb



lange

sokáig; wie lange ?: meddig ?; nicht lange und er kam:
nemsokára jött; am längesten: legtovább; am längesten:
legrégebben; lange nicht: régóta nem; lange nicht:
sokáig nem; lange nicht: korántsem

Länge (e) hossz; hosszúság; magasság (embernél)
langen 1. elegendő; kitelik; beéri vmivel; 2. utánanyúl
Längergrad (r) hosszúsági fok
Langeweile (e) unalom
langfristig 1. hosszan tartó; 2. hosszú lejáratú
langher régóta
langhin messzire
langjährig sokévi
langlebig hosszú életű
länglich hosszúkás
längs hosszában
längs +G/+D hosszában; mentén; mentében
langsam lassú
Langschläfer (r) álomszuszék; hétalvó
langsichtig 1. hosszú lejáratú; 2. messzelátó; távollátó
Langspielplatte (e) mikrobarázdás lemez
langsseits hosszában; oldalt
längst rég; régen
längstens legkésőbb
Langstreckenflugzeug (s)távolsági repülőgép
langweilen untat
langweilen s. unatkozik
langweilig unalmas
Langwelle (e) hosszúhullám
langwierig hosszas; hosszadalmas
Lanze (e) lándzsa
Lappalie (e) semmiség
Lappen (r) rongy
Lärche (e) vörösfenyő
Lärm (r) lárma
lärmen lármázik
Larve (e) 1. álarc; álca; 2. lárva
las ld. lesen

lassen

1. beenged; kienged; 2. enged; hagy; ...-ni enged; ...-ni
hagy; nach Hause lassen: hazaenged; laß das !: hagyd !;
ne bántsd !; laß das !: ne beszélj róla !; grüßen lassen:
tiszteltet; das läßt sich denken: ez elképzelhető; laßt uns
gehen !: gyerünk !; etw. läßt viel zu wünschen übrig: sok
kívánnivalót hagy maga után; 3. meghagy; otthagy; 4. -
tat, -tet; -at, -et

lässig hanyag
Last (e) teher; zur Last fallen jm.: terhére van vkinek
lasten megterhel; auf jm. lasten: ránehezedik vkire; terhel vkit
lastenfrei tehermentes
Laster (r) teherautó
Laster (s) bűn
lästern káromol; gyaláz
lästig terhes
Lastkraftwagen (r) tehergépkocsi; teherautó
Lasttier (s) málhás állat
Lastzug (r) tehervonat
Latein (s) latin (nyelv)
lateinisch latin



Laterne (e) lámpás
Latte (e) léc
Lattenzaum (r) léckerítés
Latz (r) hajtóka; előke
Lätzchen (s) előke
lau langyos; lagymatag
Laub (s) lomb
Laube (e) lugas; tornác
Laubfrosch (r) levelibéka
laubig lombos
Laubwald (r) lomboserdő
Lauch (r)(s) hagyma
lauern leselkedik

Lauf (r)

1. fegyvercső; der Lauf des Blutes: vérkeringés; der Lauf
der Dinge: a dolgok alakulása; menete; im Laufe der
Jahre: az évek folyamán; során; múlásával; 2. futam
(zene); 3. futás; folyás; járás; működés; 4. futás;
futószám (sp); 5. pálya; út

Laufbahn (e) pályafutás; futópálya
Laufband (s) futószalag
Laufbursche (r) kifutófiú

laufen

1. fut; szalad; jár; megy; gyalogol; 2. tart; folyik;
folytatódik; es läuft wie geschmiert: megy, mint a
karikacsapás; Schi laufen: síel; sízik; Schlittschuh laufen:
korcsolyázik; leer laufen: üresen jár; fut (műsz); er läuft
Gefahr ...: az a veszély fenyegeti, hogy ...

laufend
futó; folyó; das laufende Jahr: folyó év; auf dem
laufenden sein: jólértesült

Läufer (r) 1. futó; futár; 2. futószőnyeg

Lauferei (e)
futkosás; utánajárás; jm. den Laufpaß geben: kiadja az
útját vkinek

Laufschritt (r) futólépés
Laufzeit (e) futamidő
Lauge (e) lúg
laugig lúgos
Lauheit (e) langyosság; lagymatagság
Laune (e) 1. kedv; kedélyállapot; hangulat; 2. szeszély
launenhaft szeszélyes
launig ötletes; tréfás
launisch szeszélyes; bogaras
Laus (e) tetű
Lausbub (r) csirkefogó
lauschen 1. figyel; hallgat; 2. hallgatózik; fülel
lausig tetves
laut 1. hangos; 2. ismert; tudott
laut +G/+D szerint; értelmében
Laut (r) hang
Laute (e) lant
läuten 1. hangzik; szól; cseng; 2. harangoz; csenget

lauter
1. csupa; merő; lauteres Gold: színarany; das sind lauter
Lügen: ez csupa hazugság; 2. tiszta; valódi

lautlos hangtalan
Lautsprecher (r) hangszóró
lauwarm langyos
Lavendel (r) levendula
Lawine (e) lavina
Lazarett (s) katonai kórház



leben él; in den Tag leben: egyik napról a másikra él

Leben (s)
élet; das Leben und Treiben auf der Straße: az utca
forgataga; ums Leben kommen: életét veszti

lebendig élő; eleven; élénk
Lebensalter (s) életkor
Lebensart (e) 1. életmód; 2. jómodor
Lebensbahn (e) életpálya; pályafutás
Lebensbeschreibung (e) életrajz
lebensfähig életképes
lebensfroh életvidám
Lebensgefahr (e) életveszély
Lebensgefährte (r) életveszély
Lebensgenosse (r) élettárs
lebensgroß életnagyságú
Lebenshaltungskosten (Pl.)megélhetési költségek
lebenslänglich életfogytiglan
Lebenslauf (r) 1. ld. Lebensbahn; 2. önéletrajz
lebenslustig életvidám
Lebensmittel (s) élelmiszer
Lebensmittelgeschäft (s)élelmiszerbolt
Lebensniveau (s) életszínvonal
lebensüberdrüssig életunt
Lebensunterhalt (r) létfenntartás; szükséglet; megélhetés
Lebensverhältnisse (Pl.) életkörülmények
lebenswichtig életfontosságú; életbevóan fontos; létfontosságú
Lebenszeichen (s) életjel
Leber (e) máj; Gebackene Leber: rántott máj
Leberknödelsuppe (e) májgombócleves
Leberwurst (e) májashurka
Lebewesen (s) élőlény
Lebewohl (s) búcsú
lebhaft élénk
Lebkuchen (r) mézeskalács
leblos élettelen; mein Lebtag: életemben
lechzen eped; sóvárog
leck lyukas
Leck (s) lék
lecken kinyal; lenyal; megnyal
lecker 1. finnyás; 2. ízletes
Leckerbissen (r) nyalánkság; ínyencfalat
Leder (s) bőr
ledern 1. bőrből való; bőr-; 2. érzéketlen; 3. rágós
ledig 1. mentes; szabad; 2. nőtlen; hajadon
lediglich csupán
leer üres; szabad
Leere (e) üresség; űr
leeren ürít
leeren s. ürül
Leerlauf (r) üresjárat
leerlaufen 1. kifolyik; 2. kiürül
legal törvényes; legális
legalisieren törvényesít; legalizál

legen
1. becsavar; berak (hajat); 2. kirak; felrak; berak; kitesz;
feltesz; betesz; 3. lefektet; lerak; letesz; elhelyez

legen s.

elfekszik; lefekszik; Eier legen: tojik; Eier legen: petét
rak; petézik; der Wind legt sich: eláll a szél; sein Zorn
legt sich: lecsillapodott



legendär legendás
legieren ötvöz
Legitimation (e) igazolás; igazolvány
Lehm (r) agyag
lehmig agyagos
Lehne (e) támla
lehnen támaszt; hajt
lehnen s. támaszkodik
Lehnstuhl (r) támlás szék
Lehranstalt (e) tanintézet
Lehrbuch (s) tankönyv
Lehre (e) 1. mérce; 2. tan; tanítás; 3. tanulás; inaskodás; 4.
lehren tanít
Lehrer (r) tanító; tanár
Lehrerin (e) tanítónő; tanárnő
Lehrfilm (r) oktatófilm
Lehrgang (r) tanfolyam
Lehrgeld (s) tandíj
lehrhaft tanulságos
Lehrling (r) tanonc
Lehrmädchen (s) tanuló lány
Lehrplan (r) tanterv
lehrreich 1. épületes; 2. tanulságos
lehrsam tanulékony
Lehrstuhl (r) tanszék
Lehrstuhlleiter (r) tanszékvezető
Leib (r) 1. altest; 2. has; gyomor; 3. test (emberi)
Leibarzt (r) háziorvos
Leibchen (s) mellényke
Leibeigene (r) jobbágy
Leibesfrucht (e) magzat
Leibesvisitation (e) motozás
Leibgericht (s) kedvenc étel
leibhaftig megtestesült
leiblich testi; vér szerinti
Leibwäsche (e) fehérnemű
Leiche (e) hottest; hulla
leichenblaß halálsápadt

leicht
1. könnyelmű; 2. könnyen; egykönnyen; könnyedén;
leicht erkältet: kissé meghűlt; 3. könnyű; csekény

leichtfertig könnyelmű; meggondolatlan
leichtglaäubig hiszékeny
Leichtigkeit (e) könnyedség; mit Leichtigkeit: könnyűszerrel; könnyedén
leichtin könnyen; könnyedén; odavetve
Leichtindustrie (e) könnyűipar
Leichtsinn (r) könnyelműség

leichtsinnig
könnyelmű; jd./etw. tut jm. leid: vki sajnál vkit/vmit; jm.
etw. leid machen: elveszi a kedvét vkinek vmitől

Leid (s) bánat; sértés; bántás
leiden elszenved; tűr; bír; elvisel; an etw. leiden: szenved
leiden an +D szenved vmiben
Leiden (s) 1. betegség; 2. szenvedés; bánat; baj
Leidenschaft (e) szenvedély
leidenschaftlich szenvedélyes
leidenschaftlos szenvtelen
leider sajnos
leidig kínos; rossz; gyatra



leidlich tűrhető

leidlos
fájdalmatlan; zu meinen größten Leidwesen: legnagyobb
bánatomra; sajnálatomra

Leier (e)
1. kintorna; verkli; immer die alte Leier: mindig a régi
nóta; 2. lant; líra

Leihbibliothek (e) kölcsönkönyvtár
leihen kölcsönöz; kölcsönvesz
Leihgebühr (e) kölcsönzési díj
Leim (r) enyv; auf den Leim gehen: lépre megy
leimig enyves
Lein (r) len

Leine (e)
1. kötél; 2. póráz; die Wäsche auf die Leine hängen: a
szárítókötélre teregti a ruhákat

leinen 1. lenből való; len-; 2. vászonból való; vászon-
Leinen (s) 1. fehérnemű; 2. vászon
Leintuch (s) 1. lepedő (Ausztria); 2. vászon
Leinwand (e) lenvászon
Leipzig Lipcse
leise halk; csendes
Leiste (e) 1. lágyék; 2. léc; 3. szegély
leisten teljesít; nyújt; tesz
Leisten (r) kaptafa
leisten s. megenged magának
Leistung (e) 1. szolgáltatás; 2. teljesítmény; teljesítés
Leistungsfähigkeit (e) teljesítőképesség
Leistungskontrolle (e) teljesítmény ellenőrzése
Leistungssport (r) versenysport
Leistungssportler (r) versenysportoló
leistungsstark nagy teljesítőképességű; nagy teljesítményű
Leitartikel (r) vezércikk
leiten vezet; igazgat; irányít
Leiter (e) létra
Leiter (r) vezető
Leitersprosse (e) létrafok
Leitfaden (r) vezérfonal
Leitlinie (e) felezővonal
Leitung (e) 1. vezeték; 2. vezetés; vezetőség
Lektion (e) lecke; megleckéztetés
Lektüre (e) olvasmány
Lende (e) ágyék
Lendenbraten (r) 1. bélszín; 2. vesepecsenye
lenken 1. hajt; vezet; 2. irányít; kormányoz
Lenkrad (s) kormánykerék
Lenkstange (e) kerékpárkormány
Lenz (r) kikelet; tavasz
Leopold Lipót
Lerche (e) pacsirta
lernbar megtanulható
Lerndurchschnitt (r) tanulmányi átlag
lernen tanul
lernsam tanulékony
Lese (e) 1. szüret; 2. válogatás
Lesebuch (s) olvasókönyv
lesen 1. elolvas; 2. előad (egyetemen); 3. szed; szüretel
Leser (r) olvasó
Lesezeichen (s) könyvjelző
Lette (r) lett (ember)



lettisch lett

letzt

1. legutolsó (átv.); legsilányabb; 2. múlt; elmúlt; 3. utolsó;
legújabb; letztes Endes: végül is; bis zum letzten:
végsőkig; fürs letzte: végül; utolsónak; zu guter Letzt:
végül is; 4. utolsó; végső

Letzte (r) 1. a hónap utolsó napja; 2. utolsó (férfi)
letzte (r)(e)(s) utolsó (sorrendben)
Letzte (s) 1. legvégső (dolog); das letztemal: utoljára; 2. utolsó
letzterer/letztere/letzteresutóbbi
letzterwähnt utóbb említett
letztjährig múlt évi
letztwillig végrendeleti
Leuchte (e) 1. kiválóság; 2. lámpa
leuchten világít; fénylik
Leuchter (r) gyertyatartó
Leuchtturm (r) világítótorony
leugnen letagad
Leumund (r) hírnév
Leumundzeugnis (s) erkölcsi bizonyítvány
Leute (Pl.) emberek
Leutnant (r) hadnagy
leutselig nyájas
Levkoje (e) viola
Lexikon (s) lexikon; szótár
lfd. (laufend) f. (folyó) /röv./
libanenisch libanoni
Libanon (r) Libanon
Libelle (e) szitakötő
Libretto (s) szövegkönyv
licht 1. belső; lichte Weite: belvilág; 2. gyér; 3. világos

Licht (s)

1. fény; világosság; 2. gyertya; das Licht brennt: ég a
villany; ég a lámpa; es wird Licht: világosodik; jetzt geht
mir ein Licht auf: most már dereng; rémlik valami; da
geht mir ein Licht auf: most már dereng; rémlik valami;
hinters Licht führen: becsap; félrevezet

Lichtausfall (r) áramszünet; áramkimaradás
Lichtbild (s) fénykép
lichtblond világosszőke
lichten ritkít; den Anker lichten: felszedi a horgonyt
Lichtspielhaus (s) mozgóképszínház
Lichtstärke (e) fényerősség
Lichtung (e) 1. ritkítás; 2. tisztás
Lid (s) szemhéj
ließ ld. lassen

lieb

1. kedves; szeretett; 2. kellemes; illedelmes; szíves;
bájos; ich habe ihn am liebsten: őt szeretem a legjobban;
es war mir lieb, daß ...: örültem, hogy ...; lieb sein, Kinder
!: jók legyetek, gyerekek !

liebäugeln kacsingat

Liebe (e)
szeretet; szerelem; Liebe auf den ersten Blick: szerelem
első látásra

lieben szeret
liebenswürdig szeretre méltó
lieber inkább; jobban
Liebesbrief (r) szerelmeslevél
Liebesdienst (r) szívesség
liebevoll szeretetteljes



liebhaben szeret
Liebhaber (r) 1. műértő; műgyűjtő; 2. szerető; udvarló
Liebhaberei (e) kedvtelés
liebkosen becézget
lieblich bájos
Liebling (r) kedvenc
Lieblingsbeschäftigung (e)kedvenc foglalatosság
Lieblingsfach (s) kedvenc tantárgy
lieblos rideg
liebst ld. lieb
Lied (s) dal; ének
liederlich léha; ledér
lief ld. laufen
Lieferant (r) szállító

liefern
1. szállít; 2. szolgáltat; ad; nyújt; ins Haus liefern: házhoz
szállít

Lieferschein (r) szállítólevél
Lieferung (e) szállítás; szállítmány

liegen

1. elterül; elfekszik; 2. fekszik; hever; 3. van; áll; im
Sterben liegen: halálán van; wie die Dinge liegen: ahogy
a dolgok állnak; a dolgok állása szerint; jm. im Wege
liegen: útjában áll vkinek; ihm liegt viel daran: érdeke;
fontosnak tartja; das liegt mir: ez nekem való; die Preise
liegen hoch: az árak magasak; die Preise liegen niedrig:
az árak alacsonyak; es liegt auf der Hand: kézenfekvő;

liegenlassen elhagy; hátrahagy
Liegestuhl (r) nyugágy
Liegestütze (e) fekvőtámasz
lieh ld. leihen
Likör (r) likőr
Lilie (e) liliom
Limonade (e) limonádé
Linde (e) hársfa; Debröer Lindenblätter: debrői hárslevelű (bor)
lindern enyhít; csillapít
lindern s. enyhül; csillapul
Lineal (s) vonalzó
Linie (e) vonal
Linienrichter (r) partjelző (sp)

link
1. bal; 2. gyanús; mit dem linken Bein aufstehen: bal
lábbal kelt fel

Linke (e) 1. bal kéz; 2. baloldal
linkerseits bal felől
linkisch félszeg; ügyetlen
links 1. balra; 2. balról; bal felől
linkshändig balkezes
linksherum balra
linksum balra
Linoleumbelag (r) linóleumpadló
Linse (e) lencse
Lippe (e) ajak
Lippenstift (r) ajakrúzs
liquidieren felszámol; likvidál
List (e) csel
Liste (e) jegyzék; lista
listig cseles; ravasz; alattomos
Litauer (r) litván (ember)
litauisch litván



Liter (r)(s) liter
literarisch irodalmi
Literatur (e) irodalom
Litfaßsäule (e) hirdetőoszlop
litt ld. leiden
Lizenz (e) engedély
lizitieren ráígér; licitál
l.J. (laufenden Jahres) f.é. (folyó év) /röv./
LKW (Lastkraftwagen) 1. tgk. (tehergépkocsi) /röv./; 2. tgk. (tehergépkocsi)
Lob (s) dicséret
loben dicsér
lobenswert dicséretes; dicséretre méltó
löblich dicséretes
Loch (s) lyuk
lochen lyukaszt
löcherig lyukas
Locke (e) hajfürt; tincs
locken 1. csalogat; 2. göndörít
locker laza
lockerlassen kienged
lockern meglazít
lockern s. meglazul
lockig fürtös; göndör; hullámos
lodern lángol; lobog
Löffel (r) kanál
löffeln kanalaz
löffelweise kanalanként
log ld. lügen
Loge (e) páholy
Logik (e) logika
logisch logikai; logikus
Lohn (r) bér; díj; fizetés
Lohnabrechnung (e) bérelszámolás
Lohnarbeit (e) bérmunka

lohnen
1. díjaz; megfizet; megjutalmaz; 2. jövedelmez; 3. megér
vmit

lohnen s. kifizetődik
Lok (e) mozdony
lokal helyi; helybeli
Lokal (s) helyiség
Lokalbahn (e) helyi vasút
Lokalverkehr (r) helyi forgalom
Lokomotive (e) mozdony
Lorbeer (r) babér
Lorbeerblatt (s) babérlevél
Lore (e) csille
Lorenz Lőrinc

los

1. elszabadult; megszabadult; der Knopf ist los: leszakadt
a gomb; den bin ich los: megszabadultam ettől; los !:
rajta !; was ist los ?: mi történt ?; mi van ?; mi a baj ?; es
ist nichts damit los: nem valami különös; nem túl különös;
2. szabad; mentes vmitől

Los (s) 1. sorsjegy; 2. végzet; sors
lösbar megoldható; feloldható
losbinden elold
losbrechen letör; kitör
löschbar oltható



löschen
1. felitat (papír); 2. kitöröl; kihúz; die ladung löschen:
kirakodik (hajó); 3. olt; elolt; 4. olt; enyhít

Löschgeld (s) rakbér; rakodódíj
Löschpapier (s) itatópapír; itatóspapír
losdrücken elsüt (fegyvert)

lose
laza; pajkos; könnyelmű; ein loses Maul haben:
szabadszájú; eine lose Zunge haben: szabadszájú

losen
1. felold; 2. kiold; elold; meglazít; 3. kivált; megvált; 4.
megfejt; megold; 5. sorsol

lösen s. 1. feloldódik; 2. feloszlik; 3. megoldódik

losfahren
1. megindul; elindul (jármű); 2. nekimegy vkinek; rátámad
vkire

losgehen
1. elkezdődik; 2. elsül (fegyver); 3. megindul; 4.
nekimegy vkinek; rátámad vkire

loskaufen kivált
loskommen +von +D elszabadul; megszabadul vmitől
loslassen elereszt; elenged
lossagen (s.) szakít vkivel/vmivel; megtagad vkit
lossprechen felment
losstürzen auf +A ráront vkire
lostrennen 1. elválaszt; 2. lefejt
Lösung (e) 1. jelszó; 2. megoldás; 3. oldat
loswerden +A megszabadul vmitől
losziehen nekiindul

Lot (s)
1. forrasz (műsz); 2. mélységmérő (hajó); 3. merőleges;
4. mérőón

löten forraszt
lotrecht 1. függőleges; 2. merőleges
Lotse (r) révkalauz
Lotterie (e) sorsjáték
Löwe (r) oroszlán
Löwin (e) nőstény oroszlán
Luchs (r) hiúz
Lücke (e) rés; hézag
lückenhaft hézagos
lückenlos hézagtalan; teljes
lud ld. laden
Ludwig Lajos
Luft (e) levegő
Lüftchen (s) szellő
luftdicht légmentes
Luftdruck (r) légnyomás
lüften 1. felfed; 2. kiszellőztet; 3. megemel
luftig levegős; könnyű
Luftmatraze (e) felfújható gumimatrac
Luftpost (e) légiposta
Luftschloß (s) légvár
Lüftung (e) szellőztetés
Luftverkehr (r) légi forgalom
Luftwaffe (e) légierő
Luftweg (r) légi út
Luftzug (r) huzat; Lug und Trug: csalás és ámítás

Lüge (e)
hazugság; eine Lüge vorbringen: hazudik; jn. Lügen
strafen: meghazudtol vkit

lugen 1. hazudik; hazudozik; 2. kémlel; kandikál
Lügner (r) hazug
Lümmel (r) 1. fajankó; 2. kamasz



Lump (r) korhely
lumpen mulat
Lumpen (r) rongy
lumpig hitvány; rongyos
Lunge (e) tüdő
Lungenentzündung (e) tüdőgyulladás
Lunte (e) kanóc; Lunte riechen: gyanút fog
Lupe (e) nagyító
Lust (e) kedv; élvezet; öröm
Lüster (r) 1. csillár; 2. csillár; 3. luszterszövet
Lusthauch (r) fuvallat

lustig
1. mulatságos; sich lustig machen über jn.: mulat vkin;
kinevet vkit; 2. víg; vidám; jókedvű

lustlos kedvetlen
Lustreise (e) kéjutazás; Lustreisen machen: kedvére utazgat
Luströhre (e) légcső
Lustspiel (s) vígjáték
Lustverderber (r) ünneprontó
lustwandeln andalog
luxuriös fényűző
Luxus (r) luxus
Luzerne (e) lucerna
Lymphdrüse (e) nyirokmirigy
Lyrik (e) 1. líra; 2. lírai költészet
Lyriker (r) lírikus
lyrisch lírai
maß ld. messen
Maß (e) pint

Maß (s)
mérték; méret; nach Mäß nähen: mérték után varr; Maß
für Maß: szeget szeggel

Mache (e) 1. elkészítés; készítésmód; 2. tettetés; ámítás

machen

megcsinál; megtesz; elvégez; elkészít; was ist da zu
machen ?: mit lehet itt tenni ?; was ist da zu machen ?:
mit kell itt tenni ?; was macht der Kopf ?: hogy van a
fejed ?; machen lassen: csináltat; elkészíttet; machen
lassen: megrendeltet; machen lassen: megjavíttat; den
Anfang machen: elkezd; megkezd vmit; jm. Angst
machen: megijeszt vkit; Ende machen: véget vet;
befejez; Holz machen: fát vág; aprít; Kaffee machen:
kávét főz; Überstunden machen: túlórázik; zur Aufgabe
machen: feladatul kitűz; möglich machen: lehetővé tesz;
das macht nichts: nem baj; mach, daß das aufhört: tégy
róla; intézd el, hogy ez megszűnjön; mach, daß du
fortkommst !: ajánlom, tűnj el !; mach dir nichts daraus:
ne fájjon emiatt a fejed; er machte mich glauben: elhitette
velem; er macht von sich reden: szóbeszéd tárgya; sich
an die Arbeit machen: munkához lát; es macht sich:

Macht (e) hatalom
Machthaber (r) hatalmon lévő
mächtig 1. hatalmas; 2. nagyon; erősen; roppant

mächtig +G

ural vkit/vmit; einen mächtigen Durst haben: irtó szomjas;
seiner selbst nicht mächtig sein: nem bír magával; der
deutschen Sprache mächtig sein: tud németül

machtlos erőtlen; tehetetlen
machtvoll hatalmas
Machwerk (s) tákolmány
Mädchen (s) leány; lány; Mädchen für alles: mindenes



Mädchenname (r) 1. leánykori név; lánykori név; 2. leánynév; lánynév
Made (e) nyű; kukac
Madjare (r) magyar (ember)

Maßen (Pl.)
mérték (átv.); in Maßen genießen: mértékkel élvez; mit
Maßen: mértékkel; über die Maßen: szerfelett

Magazin (s) 1. képes folyóirat; magazin; 2. raktár; 3. tár (kat)
Magd (e) szolgálólány
maßgebend irányadó; mérvadó
Magen (r) gyomor
Magenbitter (r) gyomorkeserű
Magengeschwür (s) gyomorfekély
magenleidend gyomorbajos
Magensäure (e) gyomorsav
Magenverderben (s) gyomorrontás
Magenwurst (e) disznósajt
mager sovány; silány; szűkös
Magere (s) a hús soványa
magisch bűvös; mágikus
Magistrat (r) városi tanács
magnetisch mágneses
maßhalten mértéket tart
Mähdrescher (r) arató-cséplő gép; kombájn
mähen kaszál
Mahl (s) étkezés; ebéd
mahlen őröl; darál
Mahlzeit (e) étkezés; étkezési idő; Mahlzeit !: kedves egészségére !
Mähne (e) sörény
mahnen 1. buzdít; 2. emlékeztet; 3. int
Mahnung (e) intés; intő
Mähren Morvaország
Mai (r) május
Maibaum (r) májusfa
Maienbaum (r) májusfa
mäßig 1. mérsékelt; közepes; 2. mértékletes; mértéktartó
mäßigen mérsékel
Maiglöckchen (s) gyöngyvirág
Mäßigung (e) önuralom
Maikäfer (r) cserebogár
Mailand Milánó
Main (r) Majna
Mais (r) kukorica; tengeri
Maiskolben (r) kukoricacső
majestätisch fejedelmi
Major (r) őrnagy
Majoran (r) majoranna
Majorität (e) többség (szavazásnál)
Makel (r) szeplő; szégyenfolt
makellos makulátlan
mäkeln gáncsoskodik; kicsinyeskedik; akadékoskodik
mal 1. egyszer; csak; 2. -szor, -szer, -ször



Mal (s)

1. emlékmű; alle Male: minden alkalommal; mindig;
dieses Mal: ezúttal; das eine Mal: ez egyszer (most);
jedes Mal: minden egyes esetben; mindig; manches Mal:
némelykor; néha; olykor; das nächste Mal: legközelebb;
ein nächstes Mal: legközelebb; beim ersten Male: az első
alkalommal; zum ersten Male: az első alkalommal; mit
einem Male: egyszeriben; zum wievielten Male ?:
hányadszor ?; 2. folt; jegy

malen lefest; megfest
malen s. 1. festi magát; 2. tükröződik (átv.)
Maler (r) festő; szobafestő
Malerei (e) 1. festészet; 2. festmény
malerisch festői
malnehmen megszoroz
maßlos mértéktelen; szertelen
Malve (e) mályva
Malz (s) maláta

man

<< általános alany >>; man klopft: kopognak; man sagt:
azt mondják; man sieht: az ember láthatja; man wende
sich an die Direktion: forduljon az igazgatósághoz; man
kann nie wissen: soha nem lehet tudni; soha nem

Maßnahme (e)
intézkedés; Maßnahmen ergreifen: intézkedik;
Maßnahmen treffen: intézkedik

manch némelyik; nem egy; több
mancherlei többféle

mancher/manche/manches

némelyik ember; nem egy valaki/valami; mindenféle; ich
habe so manches gehört: mindenfélét hallottam; in
manchem hast du recht: némely dologban igazad van

manchmal olykor
Mandarine (e) mandarin
Mandat (s) 1. büntetőparancs; 2. mandátum; megbízás
Mandel (e) mandula
Mandelentzündung (e) mandulagyulladás
maßnehmen mértéket; méretet vesz
Mangel (r) hiány; hiányosság
Mangelartikel (r) hiánycikk
Mangelberuf (r) hiányszakma
mangelhaft hiányos

mangeln

1. hiányt szenved; szűkölködik; 2. mángorol; es mangelt
jm. an etw.: hiányzik vkinek vmije; an mir soll es nicht
mangeln: rajtam ne múljon

mangels +G hiányában
Mangelware (e) hiánycikk
Manie (e) mánia
Manier (e) 1. mód; 2. modor; stílus; viselkedés
manieriert modoros
manierlich illedelmes
Manifest (s) kiáltvány
manifestieren 1. kinyilvánít; 2. tüntet
manifestieren s. megnyilvánul
maniküren manikűröz



Mann (r)

1. férfi; ember; 2. férj; 3. fő; auf den Mann: fejenként;
Mann bei Mann: egymás mellett; Mann an Mann: egymás
mellett; Mann für Mann: mind egy szálig; Mann für Mann:
egymás után; alle Mann an Bord: mindenki a fedélzetre;
er hat seinen mann gefunden: emberére talált; er steht
seinen Mann: megállja a helyét; er stellt seinen Mann:
megállja a helyét; mit Mann und Maus: mindenestül;

Männchen (s) 1. emberke; 2. hím; nach Männerart: férfi módra
mannhaft férfias
mannigfach sokféle; különféle; sokrétű
Mannigfaltigkeit (e) sokféleség; sokrétűség
männlich 1. férfi-; hím-; 2. férfias; 3. hímnemű (nyelvt)
Mannschaft (e) legénység; csapat
mannshoch embermagasságnyi
manövieren manőverez
Manschette (e) 1. kézelő; 2. mandzsetta; 3. védőboríték
Mantel (r) 1. kabát; 2. köpeny; palást; 3. lepel; fátyol (átv.)
manuell manuális; kézi
Manuskript (s) kézirat
Mappe (e) 1. irattáska; mappa; 2. térkép
Märchen (s) mese
Märchenfilm (r) mesefilm
märchenhaft mesés
Marder (r) nyest; nyuszt; görény
Maßregel (e) rendszabály
Margarete Margit
Margarine (e) margarin
Marie Mária
marienblau tengerészkék; matrózkék
Marienkäfer (r) katicabogár
Marille (e) kajszibarack; sárgabarack
Marine (e) haditengerészet
Marionette (e) báb
Mark (e) 1. határ; mezsgye; 2. márka (pénz)
Mark (s) csontvelő
Markbein (s) velőscsont
Marke (e) 1. bélyeg; 2. jegy; jel; 3. márka; védjegy
Markensammlung (e) bélyeggyűjtemény
markieren 1. kihangsúlyoz; 2. kijelöl; kitűz; márkáz; 3. színlel; tettet
markig velős
Markstein (r) határkő
Markt (r) piac; vásár
Marktfrau (e) kofa
Markthalle (e) vásárcsarnok; piaccsarnok
Marktschreier (r) 1. szélhámos; 2. vásári kikiáltó
Markttasche (e) szatyor
Marmolade (e) gyümölcsíz
Marmor (r) márvány
marmorn márványból való; márvány-
Marone (e) szelídgesztenye
Marsch (e) lápföld; lápvidék
Marsch (r) 1. induló (zene); 2. menet; menetelés
Marschall (r) tábornok
marschieren menetel; masíroz
marschnereit menetkész
Marter (e) kín; kínszenvedés
martern megkínoz; gyötör



martern s. kínlódik; gyötrődik
Märtyer (r) vértanú; mártír
März (r) március
Masche (e) 1. csokor; szalag; 2. szem (kötés)
Maschine (e) gép
Maschinenbauingenieur (r)gépészmérnök
Maschinengewehr (s) géppuska; leichtes Maschinengewehr: golyószóró
maschinenschreiben gépel
Maschinenschrift (e) gépírás
maschineschreiben gépel
Maschinist (r) gépész
Masern (Pl.) kanyaró
Maske (e) álarc
Maskenball (r) álarcosbál
maskieren álruhába öltöztet; álcáz; leplez
maskieren s. álarcot ölt; beöltözik vkinek/vminek
Massage (e) masszázs; gyúrás
Masse (e) tömeg
Massenartikel (r) tömegcikk
Massenauflage (e) tömeges példányszám
Massengebrauch (r) tömeghasználat
massenhaft tömeges
Massenkundgebung (e) tömegtüntetés
Massenquartier (e) tömegszállás
Massensport (r) tömegsport
Massenversammlung (e)tömeggyűlés
massenweise tömeges
Masseur (r) masszőr; gyúró; nach Maßgabe: vmihez mérten; képest
massiv 1. masszív; 2. súlyos; tömör
Mast (e) hizlalás
Mast (r) árboc
Maßstab (r) 1. mérővessző; mérce; 2. mérték; lépték
Mastdarm (r) végbél
mästen hizlal
Mastschwein (s) hízó; disznó
Mastvieh (s) hízómarha
Material (s) anyag
Materialeinkauf (r) anyagbeszerzés
materialistisch materialista
Materiallieferung (e) anyagszállítás
Materie (e) anyag
materiel anyagi; anyagias
Mathe (e) matek
Mathematik (e) matematika
mathematisch matematikai
Matraze (e) matrac
Matrikel (e) anyakönyv
Matrose (r) matróz

matsch
1. lottyadt; bágyadt; 2. vesztes; ich bin ganz matsch:
egészen kivagyok

Matsch (r) latyak
matt 1. bágyadt; lankadt; 2. fakó; tompa fényű
Matte (e) gyékény

Mattheit (e)
1. bágyadtság; lankadtság; 2. fénytelenség; fakóság;
tompaság

mattherzig lagymatag; gyáva
Mattigkeit (e) bágyadtság



Matur (s) érettségi
Matura (e) érettségi
maturieren leérettségizik
Matutatreffen (s) érettségi találkozó
Mauer (e) fal
Maueranschlag (r) falragasz; plakát
Maueranwurf (r) vakolat
mauern falaz
Maul (s) pofa; száj
Maulbeerbaum (r) eperfa
maulfaul szűkszavú
Maulheld (r) szájhős
Maulkorb (r) szájkosár
Maulschelle (e) pofon
Maultier (s) öszvér
Maulwurf (r) vakond
Maurer (r) kőműves
Maus (e) egér
Mäuschen (s) egérke; er ist mäuschenstill: meg semm mukkan
Mäusebussard (r) egerészölyv
Mausefalle (e) egérfogó

mausen
1. egerészik; 2. elcsen; er war mausetot: szörnyethalt; er
war maustot: szörnyethalt; 3. vedlik

Maut (e) vám
maßvoll mértéktartó
Max Miksa
Mäzen (r) mecénás; pártfogó
meßbar mérhető
Mechanik (e) 1. mechanika; 2. mechanizmus; gépezet
Mechaniker (r) műszerész; szerelő
mechanisch 1. gépies; mechanikus; 2. mechanikai; gépi
meckern 1. elégedetlenkedik; 2. mekeg
Medaille (e) érem; medál
Medikament (s) orvosság; gyógyszer
Medizin (e) 1. orvosság; gyógyszer; 2. orvostudomány

medizinisch
orvosi; medizinische Fakultät: orvostudományi kar;
medizinische Klinik: belgyógyászati klinika

Meer (s) tenger
Meerbusen (r) tengeröböl
Meerenge (e) tengerszoros
Meeresgrund (r) tengerfenék
Meerretich (r) torma
Meerspiegel (r) tengerszint
Meßgerät (s) mérőműszer
Mehl (s) liszt
mehlig lisztes
Mehlspeise (e) tészta

mehr

1. inkább; jobban; 2. már (Ausztria); was will er mehr ?:
mit akar még ?; kaum mehr: már alig; nur mehr: már
csak; mehr und mehr: hovatovább; mehr und mehr: mind
több és több; 3. több; 4. többé már nem; 5. többet

Mehrausgabe (e) többletkiadás
mehrdeutig többértelmű
mehren szaporít; gyarapít
mehren s. szaporodik; sokasodik
mehrere több; többen; többek
mehreres többféle



mehrerlei többféle
mehrfach többszörös
Mehrheit (e) többség
mehrjährig több évi; több éves
mehrmals többször; többszörösen; több ízben
Mehrparteiensystem (s) többpártrendszer
mehrtägig több napos; több napi
Mehrwert (r) értéktöbblet
Mehrzahl (e) 1. többes szám (nyelvt); 2. többség
meidel elkerül
Meißel (r) véső
meißeln vés; farag
Meile (e) mérföld
meilenlang mérföldnyi
mein ld. meiner

Meine (s)
az enyém; a magamé; az én részem; die Meinen: az
enyéim; die Meinen: a hozzátartozóim

Meineid (r) hamis eskü

meinen

1. gondolkodik; 2. vél; vélekedik; ért; 3. vmilyennek szán;
du bist gemeint: rólad van szó; er meinte es ja nur gut:
hiszen csak jót akart; jószándékból tette; das will ich
meinen !: meghiszem azt !; gedenke meiner !: gondolj
rám !; emlékezzél meg rólam !

meiner/meine/meines az enyém
meinerseits részemről
meinesgleichen magamfajta
meinethalben 1. felőlem; 2. miattam
meinetwegen 1. felőlem; um meinetwillen: miattam; 2. miattam
meiniger/meinige/meinigesld. meiner

mein/meine/mein
az én -m (vmim); az enyém; meine Mutter: az én anyám;
meine Eltern: a szüleim; meines Wissens: tudtommal

Meinung (e)

vélemény; szándék; die öffentliche Meinung:
közvélemény; der Meinung sein: azon a véleményen van;
meiner Meinung nach: véleményem szerint

Meinungsaustausch (r) eszmecsere
Meise (e) cinke; cinege

meist

1. ld. meistens; am meisten: leginkább; am meisten:
legtöbbet; am meisten: legerősebben; legjobban; die
meinsten: a legtöbben; 2. legtöbb

meistens legtöbbször; a legtöbb esetben; leginkább
Meister (r) 1. bajnok; 2. mester
meisterhaft mesteri; remek
meistern 1. jól ért vmihez; 2. legyőz; legyűr; leküzd
meistern s. uralkodik magán
Meisterschaft (e) 1. bajnokság; 2. mesteri tudás
melancholisch melankolikus; mélabús
Meldeamt (s) bejelentőhivatal
melden 1. bejelent; közöl; jelez; 2. benevez (sp); 3. feljelent
melden s. jelentkezik; sich krank melden: beteget jelent
Meldezettel (r) bejelentőlap
Meldung (e) 1. jelentés; hír; 2. jelentkezés
meliert vegyített; grau meliertes Haar: őszbe vegyült haj
melken megfej
Melodie (e) dallam; melódia
Melone (e) dinnye

Menge (e)
mennyiség; sokaság; tömeg; halmaz; eine Menge Geld:
egy csomó; jó sok pénz



mengen elvegyít; elkever; összekever
mengen s. 1. beavatkozik; 2. elvegyül; elkeveredik

Mensch (r)
ember; alle Menschen: mindenki; minden ember; es ist
kein Mensch da: nincs itt senki

Menschengedränge (s) embertömeg
menschenleer néptelen

menschenmöglich
emberileg lehetséges; er hat das menschenmögliche
getan: megtette, ami emberileg lehetséges

menschenscheu emberkerülő

Menschenverstand (r)
emberi ész; der gesunde Menschenverstand: a józan
emberi ész

Menschheit (e) emberiség
menschlich emberi; emberséges
Menükarte (e) étlap
Mergel (r) márga
merkbar észrevehető

merken
1. feljegyez; megjegyez; 2. figyel; ügyel; merken lassen:
elárul; 3. megjelöl

merklich ld. merkbar
Merkmal (s) ismertetőjel
merkwürdig érdekes; különös; figyelemreméltó; furcsa
Merkzeichen (s) ismertetőjel
Messe (e) 1. étkezde (kat); 2. mise; 3. vásár

messen
1. felmér; végigmér (átv.); 2. megmér; lemér; 3.
tartalmaz; magában foglal

messen s.

1. hőmérőzi magát; 2. megméredzkedik; ich messe 1,77
m: testmagasságom 1,77 m; sich mit jm. messen:
megmérkőzik vkivel

Messer (r) mérő
Messer (s) kés
Messerspitze (e) késhegy; eine Messerspitze: késhegynyi
Messertisch (r) késszúrás
Messestadt (e) vásárváros
Messing (s) sárgaréz
Messung (e) mérés
Metall (s) fém
Metallgegenstand (r) fémtárgy
Metallgeld (s) fémpénz
metallisch fémes; érces
Metallurgie (e) fémkohászat
Meter (r)(s) méter
Meterzentner (r) métermázsa
Methode (e) módszer
metzeln leöl; öldököl
Metzger (r) mészáros
meuchlings orvul
Meute (e) 1. banda; 2. kutyafalka
Meuterei (e) zendülés
meutern fellázad
Mexikaner (e) mexikói (ember)
mexikanisch mexikói
Mexiko Mexikó
mißachten megvet; lenéz; semmibe vesz
miauen nyávog
Mißbehagen (s) kellemetlen érzés
mißbehaglich kellemetlen; kínos
mißbilligen rosszall; helytelenít



Mißbrauch (r) visszaélés
mißbrauchen visszaél (vmivel)
mich engem; magamat; neben mich: mellém
Michael Mihály
mißdeuten félremagyaráz
mied ld. meiden
Mieder (s) fűző
Miene (e) 1. arckifejezés; 2. kép (arc)
Mißerfolg (r) balsiker
Mißernte (e) rossz termés
miesmachen ócsárol
mietbar bérelhető
Miete (e) bérlet
mieten bérel
Mieter (r) bérlő; albérlő (lakás)
Miethaus (s) bérház
Mietshaus (s) bérház
Mietwohnung (e) bérlakás
Mietzins (r) lakbér
mißfallen 1. nem tetszik; 2. visszatetszik
mißfällig elítélő
Mißgeburt (e) torzszülött
mißgelaunt rosszkedvű; kedvetlen
Mißgeschick (s) balsors

mißglücken
nem sikerül; rosszul sikerül; jm. etw. mißgönnen: sajnál
vkitől vmit

Mißgriff (r) balfogás
Mißgunst (e) irigység; rosszakarat
mißhandeln bántalmaz
Mißhelligkeit (e) viszály
Mißklang (r) disszonancia; rossz hangzás; hamis hang
Mikrophon (s) miktofon
mißlang ld. mißlingen
Milch (e) tej; saure Milch: aludttej
Milchbar (e) tejbüfé; tejcsárda
Milchbrot (s) kalács
Milchglas (s) tejespohár; tejesüveg
Milchhandlung (e) tejbolt
Milchkaffee (r) tejeskávé
Milchpulver (s) tejpor
Milchreis (r) tejberizs
Milchschokolade (e) tejcsokoládé
Milchzahn (r) tejfog
mild lágy; gyenge; enyhe; szelíd; jótékony
mildern enyhít; csillapít
mildern s. enyhül
Milderung (e) enyhítés; enyhülés
mildtätig jótékony
mißlich fonák; kellemetlen
mißlingen nem sikerül
Militär (s) hadsereg; katonaság
Militärdienst (r) katonai szolgálat
militärisch katonai; katonás
Milliarde (e) milliárd
Million (e) millió
Millionär (r) milliomos
mißlungen ld. mißlingen



Milz (e) lép (szerv)
Mimik (e) arcjáték; mimika
mimisch mimikai
Mimose (e) mimóza
mißmutig rosszkedvű; kedvetlen
Min. (Minute) perc /röv./

minder

1. csekélyebb; silányabb; 2. kevésbé; mindere Qualität:
gyengébb minőség; mehr oder minder: többé-kevésbé;
mehr oder minder: több-kevesebb

Minderheit (e) kisebbség
minderjährig kiskorú
mindern kisebbít; csökkent
mindern s. csökken
minderwertig csekélyebb értékű; silány
mindest legkevésbé; nicht im mindesten: a legkevésbé sem
mindeste legkisebb; legcsekélyebb
mindestens legalább
Mine (e) 1. akna (kat); 2. ceruabél; golyóstollbetét
Mineral (s) ásvány
mineralisch ásványi
Mineralogie (e) ásványtan
Mineralwasser (s) ásványvíz
Miniatur (e) miniatúra
minimal minimális

Minister (r)
miniszter; Minister für außwärtige Angelegenheiten:
külügyminiszter

Ministerium (s) minisztérium
Ministerpräsident (r) miniszterelnök
Minute (e) perc

mir

nekem; magamnak; es gehört mir: hozzám tartozik; az
enyém; mir ist, als ob ...: úgy érzem, mintha ...; sie saß
neben mir: mellettem ült; von mir aus !: felőlem !; bánom
is én !; vor mir: előttem

Mirakel (s) csoda
mißraten 1. nem sikerül; 2. rossz útra tér
Misch (r) keverék
mischen megkever; vegyít
mischen s. keveredik; vegyül

mischen s. +in +A
beleavatkozik vmibe; er mischt sich in alles: mindenbe
beleártja magát

Mischmasch (r) zagyvalék; zagyvaság
Mischung (e) 1. keverék; elegy; 2. keverés
miserabel szánalmas; siralmas
Mispel (e) naspolya
missen nélkülöz
Missetäter (r) gonosztevő
Mist (r) trágya; szemét
Mistel (e) fagyöngy
Misthaufen (r) szemétdomb
mißstimmen elkedvtelenít; elkedvetlenít
Mistkiste (e) szemétláda
mit 1. együtt; 2. szintén; is

mit +D

-val, -vel; mit der Bahn: vasúton; ein Kind mit blauen
Augen: kékszemű gyermek; mit Freunde: kész örömmel;
mit fünf Jahren: ötéves korban; mit fünf Jahren: ötéves
korában; mit mir: velem

mitarbeiten közreműködik



Mitarbeiter (r) munkatárs
mitbegriffen beleértve
mitbekommen magával kap
mitbenutzen együtt; közösen használ
mitbesitzen együtt; közösen birtokol
mitbeteilig részes
mitbringen magával hoz
Mitbürger (r) polgártárs
miteinander együtt; egymással
Mitesser (r) mitesszer
mitfahren együtt; szintén utazik
Mitfahrer (r) 1. kocsikísérő; 2. útitárs
mitfühlen együttérez; vele érez
Mitgefühl (s) együttérzés
mitgehen megy vkivel; elkísér vkit
mitgerechnet beleszámítva; beszámítva; beleértve
Mitgift (e) hozomány
Mitglied (s) tag
Mitgliedsausweis (r) tagsági igazolvány
Mitgliedsbeitrag (r) tagdíj
Mitgliedschaft (e) tagság
mithaben vele; nála van
mithalten tart vkivel
Mithilfe (e) segítség; közreműködés
mithin tehát; ennélfogva
mitkommen együtt; szintén; ... is jön
Mitlaut (r) mássalhangzó

Mitleid (s)

részvét; szánalom; Mitleid fühlen mit jm.: együttérez
vkivel; in Mitleidschaft ziehen: megkárosít; in
Mitleidschaft gezogen werden: kárt szenved

mitleidig 1. résztvevő; 2. részvétet érző; könyörületes
mitmachen ld. mittun
Mitmensch (r) embertárs; felebarát
mitnehmen 1. elvisz; magával visz; 2. megvisel
mißtrauen bizalmatlankodik; gyanakodik
mißtrauisch bizalmatlan; gyanakvó
mitreden hozzászól; beleszól
mitreißend magával ragadó
Mitreisende (r)(e) útitárs; utastárs
mitsammen mind; valamennyi
mitsamt +D együtt; együttesen
Mitschuld (e) bűnrészesség
Mitschüler (r) tanulótárs

mitspielen
játékban részt vesz; jm. arg mirspielen: rútul elbánik
vkivel; jm. übel mirspielen: rútul elbánik vkivel

mittag ld. mittags
Mittag (r) dél; délidő; zu Mittag: délben; des Mittags: délben
Mittag (s) ebéd; zu Mittag essen: ebédel
Mittagessen (s) ebéd
mittägig déli
mittags délben
Mittagspause (e) ebédszünet
Mittagsschlaf (r) ebéd utáni alvás

Mitte (e)

1. derék; 2. kör; kebel (átv.); in die Mitte nehmen:
közrefog; aus unserer Mitte: közülünk; a mi körünkből;
die goldene Mitte: az arany középút; 3. közép

mitteilen közöl



mitteilsam közlékeny
Mitteilung (e) közlés; közlemény

mittel

1. közepes; középszerű; die drei mittleren Finger: a
három középső ujj; ein mittlerem Betrieb: közepes üzem;
2. középső

Mittel (Pl.)

anyagiak (pénz); Mittel und Wege finden: megtalálja a
módját vminek; durch jedes Mittel: minden úton-módon;
aus einigen Mitteln: saját pénzéből; sich ins Mittel legen:

Mittel (s) 1. eszköz; mód; 2. képesség; 3. közvetítés; 4. szer;
Mittelalter (s) középkor
mittelalterlich középkori
mittelbar közvetett; közvetve
mitteldrein kellős közepébe
Mitteleuropa Közép-Európa
mitteleuropäisch közép-európai
Mittelgröße (e) közepes nagyság
Mittelhöhe (e) átlagmagasság; közepes magasság
mittelländisch földközi-tengeri
Mittelläufer (r) középfedezet (sp)
mittellos vagyontalan
Mittelmaß (s) átlag
mittelmäßig átlagos; középszerű; közepes
Mittelmeer (s) Földközi-tenger

Mittelpunkt (r)
központ; középpont; im Mittelpunkt des Interesses
stehen: az érdeklődés középpontjában áll

Mittelschule (e) középiskola
Mittelsperson (e) közvetítő (ember)
mittelst +G segítségével; útján
Mittelstand (r) polgári középosztály
Mittelstufe (e) középfok
Mittelstufenprüfung (e) középfokú vizsga
Mittelstürmer (r) középcstár (sp)
Mittelweg (r) középút
Mittelwelle (e) középhullám
Mittelwort (s) határozói; melléknévi igenév
mitten 1. közepén; kellős közepén; 2. közepette
mittendrin kellős közepében; bent; benn
mittendruch kétféle
Mitternacht (e) éjfél
mitternächtlich éjféli
mitternachts éjfélkor
mittler ld. mittel
mittlerweile időközben

mittun
1. részt vesz; tu mit !: tarts velünk !; er wollte mittun: ő is
részt akar venni; 2. tart vkivel

mittwegs félúton
Mittwoch (r) szerda
mittwochs szerdán; szerdáként; szerdai napokon
mitunter közbe-közbe; olykor
Mitverfasser (r) társszerző
Mitvergangenheit (e) félmúlt (nyelvt)
mitverstanden beleértve
Mitwelt (e) 1. jelenkor; 2. kortársak
mitwirken együttműködik; közreműködik
Mitwissen (s) tudomás
Mitwohner (r) lakótárs
Mißvergnügen (s) bosszúság; kedvetlenség



mißvergnügt
kedvetlen; mißvergnügt werden: kedvét szegi;
rosszkedvű lesz

mißverständlich félreérthető
Mißverständnis (s) félreértés
mißverstehen félrért
mixen kever; mixel
Möbel (s) bútor
Mobilien (Pl.) ingóságok
mobilisieren mosgóság
möblieren bebútoroz
mochte ld. mögen
Mode (e) divat
Modeartikel (r) divatcikk
Modeberuf (r) divatszakma
Modeblatt (s) 1. ld. Modenzeitung; 2. ld. Modezeitung
Modell (s) minta; modell
modellieren megmintáz; modellez
Modenhaus (e) divatáruház; divatkereskedés
Modenschau (e) divatbemutató
Modenzeitung (e) divatlap
moderig dohos; korhad
modern 1. mállik; dohosodik; 2. modern; divatos
modernisieren korszerűsít; modernizál
Modeschau (e) divatbemutató
Modezeitung (e) divatlap
modifizieren módosít
modifizieren s. módosul
modisch divatos
Modistin (e) 1. divatárusnő; 2. kalaposnő; 3. varrónő
mogeln csal

mögen

1. akar; szívesen -na, -ne; 2. -hat, -het; lehet; ich mag
nicht nach Hause: nem akarok; nincs kedvem
hazamenni; ich mag nicht essen: nem akarok enni; es
mag sein, daß ...: lehet; meglehet, hogy ...; es mag sein,
daß ...: elismerem, hogy ...; wer mag des sein ?: vajon;
ugyan ki; 3. kedvel; szeret

möglich lehetséges; lehetőleg
möglicherweise esetleg; talán; lehet, hogy ...
Möglichkeit (e) lehetőség
möglichst lehetőleg; lehetőség szerint
Mohammedaner (r) mohamedán (ember)
mohammedanisch mohamedán
Mohn (r) mák
Mohr (r) szerecsendió
Möhre (e) sárgarépa
Mohrrübe (e) ld. Möhre
Mokka (r) feketekávé; mokkakávé
Molch (r) gőte; szalamandra
Mole (e) móló
Molekül (s) molekula
molestieren zaklat; molesztál
molett kövérkés; molett
molk ld. melken
Molkerei (e) tejgazdaság
molkig savós
mollig 1. dundi; molett; 2. meleg; jóleső; lágy
Moment (r) pillanat



Moment (s) 1. mozzanat; momentum; 2. nyomaték
momentan pillanatnyi
Monat (r) hónap
monatelang 1. hónapokig; 2. hónapokig tartó
monatlich 1. havi; hónapi; 2. havonként; havonta
Monatskarte (e) havijegy; bérlet
Monatsrate (e) havirészlet
Monatsschrift (e) havi folyóirat
monatsweise havonként; havonta
Monatszimmer (s) hónaposszoba
monatweise havonként; havonta
Mönch (r) barát; szerzetes; Grauer Mönch: szürkebarát (bor)
Mond (r) hold
mondän nagyvilági
Mondfinsternis (e) holdfogyatkozás
Mondschein (r) holdvilág
Mongole (r) mongol (ember)
Mongolei (e) Mongólia
mongolisch mongol
Montag (r) hétfő
montägig hétfői
montäglich hétfőnként
montags hétfőn; hétfőnként; hétfői napokon
Monteur (r) gépszerelő
montieren felszerel
Monument (s) emlékmű; szobor
Moor (s) láp
Moorbad (s) iszapfürdő
moorig lápos; ingoványos
Moos (s) moha
Moped (s) robogó
mopsen elemel; elcsen; megfúj; ellop
mopsen s. 1. mérgelődik; 2. unatkozik
Moral (e) 1. erkölcs; 2. tanulság
moralisch erkölcsi; erkölcsös
Morast (r) mocsár; ingovány
morastig mocsaras
Mord (r) gyilkosság
morden gyilkol
Mörder (r) gyilkos
Mordshunger (r) farkasétvágy
Mordskerl (r) fenegyerek
morgen 1. holnap; 2. reggel
Morgen (r) 1. hold (területmérték); 2. reggel; hajnal
Morgen (s) holnap
Morgenbrot (s) reggeli
Morgenland (s) Kelet
Morgenrock (r) pongyola
Morgenrot (s) hajnalpír
morgens reggel; reggelenként; reggelente

Morgensstunde (e)
reggeli óra; Morgensstunde hat Gold im Munde: ki korán
kel, aranyat lel

morgig holnapi
morsch korhadt
morsen morzézik
Mörser (r) mozsár
Mörtel (r) habarcs; vakolat



mörteln vakol
Moschee (e) mecset
Moschus (r) pézsma
Moskau Moszkva
Most (r) must
Motel (s) motel
Motiv (s) motívum; das Motiv seiner Tat: tettének oka
Motor (r) motor
Motorgehäuse (s) motorház
Motorhaube (e) motorháztető
Motorpanne (e) motorhiba
Motorrad (s) motorkerékpár
Motorradrennen (s) motorverseny
Motte (e) moly
mottig molyos
Möwe (e) sirály
Muß (s) szükségesség; kényszerűség
Mücke (e) 1. szeszély; 2. szúnyog
mucken megmoccan
Mückenstich (r) szúnyogcsípés

müde
fáradt; müde machen: elfáraszt; müde machen: kifáraszt;
müde werden: elfárad; müde werden: kifárad

Müdigkeit (e) fáradtság
Muße (e) szabadidő; pihenő
Muff (r) 1. doh; dohosság; penész; 2. muff

Mühe (e)

fáradság; fáradozás; vesződség; keine Mühe scheunen:
nem sajnálja a fáradságot; sich Mühe geben: veszi
magának a fáradságot; sich Mühe geben: fáradozik;
vesződik; sich Mühe machen: fáradozik; vesződik; mit
Müh und Not: üggyel-bajjal

mühevoll fáradságos
Mühle (e) malom
Muhme (e) 1. nagynéni; 2. unokahúg
Mühsal (e) fáradság; fáradozás; nehézség; gond; vesződség
mühsam fáradságos; nehéz
mühselig fáradságos
müßig 1. hiábavaló; céltalan; 2. szabad; ráérő
Müßiggänger (r) henyélő; naplopó
Mulde (e) teknő; vályú
Müll (r) szemét
Müllabfuhr (e) szemétszállítás
Mülleimer (r) szemétláda; szemetesláda
Müller (r) molnár
Müllhalde (e) szemétdomb
Mülltonne (e) kuka
Mülltrennung (e) szelektív szemétszállítás
Müllverbrennungsanlage (e)szemétégető
Müllwagen (r) szemeteskocsi
Multiplikation (e) szorzás
multiplizieren szoroz
Mumie (e) múmia
Mumm (r) mersz; den Mumm haben zu etw.: van mersze vmihez
mummen bebugyolál

Mund (r)

száj; mit offenem Mund: tátott szájjal; szájtátva; reinen
Mund halten: titoktartó; der Mund wässert ihmdanach:
csurog a nyála utána; etw. im Munde führen: emleget
vmit; vor der Hand in den Mund leben: máról holnapra él



Mundart (e) nyelvjárás; tájszólás
Mündel (s) gyámgyerek
münden 1. ízlik; 2. torkollik
mundgerecht szájíze szerinti
mündig nagykorú
mündlich szóbeli
Mundstück (s) 1. csővég (műsz); 2. szopóka
mundtot elnémított; mundtot machen: elnémít
Mundtuch (s) asztalkendő; szalvéta
Mündung (e) torkolat; betorkolás; nyílás
Mundvoll (s) 1. falat; harapás; 2. korty
Mundvorrat (r) útravaló

Mundwerk (s)
beszélőke; ihr Mundwerk steht nie still: be nem áll a
kereplője; szája

Munition (e) lőszer
munkeln rebesget
Münster (r)(s) székesegyház

munter
élénk; éber; munter werden: felébred; er ist schon
munter: már ébren van

Münze (e) 1. érme; érem; 2. fémpénz; 3. pénzverde
münzen pénzt ver
Münzenfernsprecher (r) pénzbedobós telefon
Münzkunde (e) éremtan
Mur (e) Mura

mürb
porhanyós; lágy; puha; mürb machen: megpuhít; mürb
werden: megpuhul

murmeln 1. csobog; 2. mormog; dörmög
Murmeltier (s) mormota
murren morog; mormog
mürrisch mogorva; morcos
Mus (s) lekvár
Muschel (e) kagyló
Museum (s) múzeum
Musik (e) zene; muzsika
musikalisch zenei; zeneértő
Musiker (r) zenész; muzsikus
musizieren zenél; muzsikál
Muskatnuß (e) szerecsendió
Muskel (r) izom
Muskelfieber (s) izomláz
muskelig izmos
Muskelkater (r) izomláz
Muskulatur (e) izomzat

müssen

muszáj; kell; wir müssen nach Hause: haza kell
mennünk; das muß ich: ezt meg kell tennem; ich muß
arbeiten: dolgoznom kell; er muß viel Geld haben: sok
pénz kell neki; das muß sein: ennek meg kell lenni; das
muß schwer sein: ez nehéz lehet; das mußt du nicht tun:
ezt nem szabad megtenned; das mußt du nicht tun: ezt

Muster (s) minta
Musterbild (s) példakép
mustergültig példás
musterhaft mintaszerű

mustern
1. megmintáz; 2. soroz (kat); 3. vizsgál; vizsgálgat;
szemügyre vesz

Musterwerk (s) remekmű



Mut (r)

1. bátorság; mersz; 2. kedv; hangulat; es ist jm. gut zu
Mute: jókedvű; Mut fassen: bátorságot merít; Mut
schöpfen: bátorságot merít; nur Mut gefaßt !: csak bátran
!; sie sind eines Mutes: teljes köztük az egyetértés;
leichten Mutes: könnyű szívvel

mußte ld. müssen
mutig bátor
mutlos bátortalan
mutmaßen sejt; feltételez
mutmaßlich sejthető; feltehető
Mutmaßung (e) feltevés
Mutter (e) 1. csavaranya (műsz); 2. édesanya
Mütterchen (s) 1. anyácska; 2. anyóka
Muttergottes (e) Boldogasszony
mütterlich anyai
mütterlicherseits anyai részről
Mutterliebe (e) anyai szeretet
Muttermal (s) anyajegy
Muttermilch (e) anyatej
Mutterschaft (e) anyaság

Mutterschaftsurlaub (r)
gyermekgondozási szabadság; keine Mutterseele: egy
áldott lélek sem

mutterseelenallein egyes-egyedül; anyátlan árván
Muttersönchen (s) anyámasszony katonája; mama kedvence
Muttersprache (e) anyanyelv
Mutterwitz (r) egészéges humor; talpraesettség
mutuell kölcsönös
mutwilllig 1. pajkos; csintalan; 2. szándékos; 3. szeszélyes;
Mütze (e) sapka
Myrte (e) mirtusz
mysteriös rejtélyes
mystisch misztikus
Mythe (e) mítosz
Mythologie (e) mitológia
Mz. (Mehrzahl) tb.; tsz. (többes szám) (nyelvt) /röv./
N (Norden) É (Észak) /röv./
naß nedves; vizes
Nabe (e) kerékagy
Nabel (r) köldök

nach +D

1. -ba, -be; -ra, -re; felé; -ért; dem Anschein nach: látszat
szerint; látszólag; nach senier Meinung: véleménye
szerint; senier Meinung nach: véleménye szerint; der
Reihe nach: sorjában; es ist zehn Minuten nach vier:
négy óra múlt tíz perccel; nac; 2. után; múlva; szerint

nachahmen utánoz
Nachahmung (e) 1. utánzás; 2. utánzat
Nachbar (r) szomszéd
Nachbarin (e) szomszédasszony
nachbarlich szomszéd; szomszédos
Nachbarschaft (e) szomszédság
Nachbehandlung (e) utókezelés
nachbessern javítgat
nachbestellen utánrendel
nachbilden utánoz; alkot vmi mintájára
Nachbildung (e) utánzat
nachbringen utánahoz; utánavisz



nachdem
1. minthogy; je nachdem: aszerint, hogy; je nachdem:
mikor, hogy; 2. miután

nachdenken elgondolkozik; über etw. nachdenken: elgondolkodik
nachdenklich 1. gondolkodó; 2. gondolkoztató; gondolkodtató
Nachdruck (r) 1. lenyomat; 2. nyomaték (átv.); 3. utánnyomás
nachdrüklich nyomatékos; kifejezett
nacheilen utánasiet
nacheinander egymás után; sorjában
Nachfolge (e) 1. követés; 2. utódlás
nachfolgen 1. követ; 2. következik
Nachfolger (r) 1. követő; 2. utód
nachforschen nyomoz; utánajár; tudakozódik
Nachfrage (e) 1. kérdezősködés; tudakozódás; 2. kereslet
nachfragen kérdezősködik; érdeklődik
nachgeben 1. alábbhagy; 2. enged; 3. utánaad
nachgehen 1. késik (óra); 2. utánajár
nachgehen +D utánamegy vkinek; követ vkit
nachgeraten hasonlít; üt vkire
Nachgeschmack (r) utóíz
nachgiebig engedékeny
nachgießen utántölt
Nachhall (r) visszhang
nachhaltig tartós; kitartó

nachhängen
1. átadja magát vminek; 2. hajhász; követ; 3. ráakaszt;
utánakaszt

nachhelfen segít; támogat
nachher aztán; azután; utána
nachherig későbbi; utóbbi
Nachhilfe (e) segítség; támogatás
nachholen 1. pótol; 2. utánahoz
Nachkomme (r) utód; ivadék; leszármazott
nachkommen 1. eleget tesz; 2. utánajön; utánamegy; követ
Nachkommenschaft (e) utódok; ivadékok; leszármazottak

Nachlaß (r)
1. elengedés; 2. enyhülés; csökkenés; alábbhagyás; 3.
hagyaték; 4. hátrahagyás

nachläßig hanyag; gondatlan

nachlassen

1. elenged; leenged; felenged; 2. enyhül; csökken;
alábbhagy; 3. hátrahagy; hagyományoz; 4. megereszt;
utánaereszt; meglazít; 5. utánafolyat

Nachlassenschaft (e) hagyaték
nachlässig hanyag; gondatlan
Nachlässigkeit (e) hanyagság; gondatlanság
nachlaufen utánaszalad
Nachlese (e) tallózás
nachmachen utánacsinál; utánoz
nachmalig későbbi; utóbbi
Nachmittag (r) délután
nachmittäglich 1. délutáni; 2. délutánonként
Nachnahme (e) utánvét
nachprüfen felülvizsgál
nachrechnen utánaszámol

Nachrede (e)
1. megszólás; jn. in üble Nachrede bringen: hírbe hoz;
megszól vkit; 2. utószó

nachreden 1. megszól; 2. utánamond
nachreisen utánautazik

Nachricht (e)
hír; tudósítás; das muß man ihm nachrühmen: ezt ell kell
róla ismerni



nachsagen 1. megszól; 2. utánamond
Nachsatz (r) függelék; utószó
Nachschau (e) utánanézés; ellenőrzés
nachschicken utánaküld
nachschlagen 1. fellapoz; utánanéz (könyvben); 2. utánaüt; utánavág
Nachschlaggewerk (s) kézikönyv; útbaigazító mű
Nachschlüssel (r) álkulcs
Nachschrift (e) utóirat
Nachschub (r) utánpótlás
nachsehen 1. elnéz; 2. utánanéz
Nachsicht (e) elnézés
nachsichtig elnéző; türelmes
nachsichtlos kíméletlen
Nachsilbe (e) rag; képző; toldalék
Nachsommer (r) nyárutó
Nachspeise (e) utóétel; desszert
Nachspiel (s) utójáték
nächst következő; der nächste beste: az első jöttment
nächst +D 1. mellett; 2. után; kívül
nächstdem legközelebb; nemsokára

nächste
legközelebbi; következő; in nächster Nähe: közvetlen
közelben

Nächste (r)(e) felebarát
Nächste (s) legközelebbi; következő
nachstehen 1. áll vki után/mögött; 2. elmarad vki mögött (átv.)
nachstehend alábbi; következő

nachstellen
1. hátrébb tesz; hátrább tesz; 2. utánaállít; 3. üldöz; 4.
visszaigazít

nächstens legközelebbi
nächstgelegen legközelebbi
nächstjährig jövő évi
nachsuchen 1. kér; 2. keres
nacht ld. nachts
Nacht (e) éj; éjszaka; éjjel
Nachteil (r) 1. hátrány; 2. kár
nachteilig 1. hátrányos; 2. káros
nachtelang éjszakákon át
Nachtgleiche (e) napéjegyenlőség
Nachthemd (s) hálóing
Nachtigall (e) fülemüle; csalogány
nächtigen 1. éjjeli szállást ad; 2. meghál; éjszakázik
Nachtisch (r) utóétel
Nachtlager (s) 1. éjjeli fekvőhely; hálóhely; 2. éjjeli szállás
nächtlich éjjeli; éjszakai
Nachtmahl (s) vacsora
nachtmahlen vacsorázik
nachtraben utánaüget
Nachtrag (r) pótlás; kiegészítés
nachtragen 1. haragot tart; orrol; 2. utánavisz
nachträglich 1. utólag; után; 2. utólagos
nachts éjjel; éjszaka
Nachtschicht (e) éjjeli műszak; éjszakai műszak
nachtsüber egész éjjel
nachtun utánacsinál; utánoz
Nachtverkehr (r) éjjeli forgalom
nachwachsen utánanő
Nachweis (r) 1. igazolás; bizonyíték; 2. kimutatás



nachweisen 1. felmutat; 2. kimutat; igazol
Nachwelt (e) utókor
Nachwinter (r) télutó
Nachwirkung (e) utóhatás
Nachwort (s) utószó; utóhang
Nachwuchs (r) 1. új hajtás; 2. új nemzedék; utánpótlás
nachzahlen utánafizet
Nachzeit (e) utókor

nachziehen
1. kihúz; utánarajzol; 2. maga után húz; 3. maga után
von (átv.); 4. utánavonul; utánaköltözik

Nachzügler (r) 1. elmaradó; elmaradozó; 2. későn jövő
Nacken (r) nyak; nyakszirt; tarkó
Nackheit (e) meztelenség
nackt meztelen; csupasz
Nadel (e) tű
Nadelöhr (s) tűfok
Nadelwald (r) tűlevelű erdő; fenyveserdő
naßfest nedvességálló; vízálló
Nagel (r) 1. köröm; 2. szeg; szög
nagelfest elmozdíthatatlan
nageln megszegez; leszegez; odaszegez
nagelneu vadonatúj

nagen
1. aláás; tönkretesz; 2. mardos; furdal; 3. rág; rágcsál; 4.
rágódik; töpreng

nahe

1. közel; közeli; 2. közelében; -hoz, -hez, -höz közel;
nähre Erkundigungen: közelebbi; bővebb
felvilágosítások; in naher Zukunft: a közeljövőben; nahe
am Fenster: az ablak közelében; es steht nahe bevor:
küszöbön áll; des nähren auseinandersetzen:

Nähe (e)
közel; közelség; közellét; es liegt nahe: kézenfekvő;
nyilvánvaló

nahelegen közeli
nähen 1. közeledik; közeleg; 2. varr; megvarr
näher ld. nahe
Näherin (e) varrónő
nähern közelít
nähern s. +D közeledik vmihez
nahestehen közel áll vkihez; baráti viszonyban van vkivel
nahm ld. nehmen
Nähmaschine (e) varrógép
nähren 1. eltart; fenntart; 2. táplál
nähren s. táplálkozik
nahrhaft tápláló
Nährmittel (s) tápszer
Nahrung (e) táplálék
Nahrungsmittel (s) élelmiszer
Nahrverkehr (r) helyi forgalom
Naht (e) varrás; varrat
naßkalt nyirkos
näßlich nedves

Name (r)
név; wie ist Ihr Name ?: hogy hívják önt ?; dem Namen
nach: névleg

namenlos névtelen
namens 1. név szerint; nevű; nevezetű; 2. nevében
Namensschild (s) névtábla
Namenstag (r) névnap
Namenszug (r) 1. kézjegy; aláírás; 2. monogram



namentlich nevezetesen

namhaft
1. megnevezett; namhaft machen: megnevez; 2. neves;
nevezetes; jelentős

nämlich 1. tudniilik; ugyanis; mart; 2. ugyanaz; ugyanez
nannte ld. nennen
nanu nahát; ejha
Napf (r) 1. csésze; 2. tálacska; kis tál
Napfkuchen (r) kuglóf
Narbe (e) heg; foradás
narbig heges; forradásos
Narr (r) bolond
närrisch bolond; bolondos
Narzisse (e) nárcisz
naschen torkoskodik; nassol
naschhaft torkos; nyalánk
Nase (e) orr
näseln orrhangon beszél
Nasenflügel (r) orrcimpa
naseweis kotnyeles
Nashorn (s) orrszarvú
Nässe (e) nedvesség
nässen megnedvesít
Nation (e) nemzet
national nemzeti
Nationalbewußtsein (s) nemzeti öntudat
Nationalfarben (Pl.) nemzeti színek
Nationalfeier (e) nemzeti ünnep
nationalisieren 1. államosít; 2. honosít
nationalistisch nacionalista
Nationalität (e) 1. állampolgárság; 2. nemzetiség
Nationalmannschaft (e) nemzeti válogatott csapat (sp)
Nationalspieler (r) válogatott játékos (sp)
Natter (e) sikló
Natur (e) természet
Naturalien (Pl.) 1. termények; 2. természetbeli járandóság
Naturell (s) természet; lelkialkat
naturfarben természetes színű; nyers színű
Naturforschen (r) természetbúvár; természettudós
naturgemäß természetes; természetszerű
Naturgesichte (e) természetrajz
naturgetreu természethű
Naturkunde (e) természetrajz; természetismeret; környezetismeret
natürlich 1. természetes; 2. természetesen; persze
Naturschätze (Pl.) természeti kincsek
Naturschutz (r) természetvédelem
naturverbunden természetkedvelő; természetszerető
naturwidrig természetellenes
n.Chr.G. (nach Christi Geburt)Kr.u. (Kriszus születése után) /röv./
Neapel Nápoly
Nebel (r) köd
nebelhaft ködös; ködszerű
nebelig ködös
neben +A mellé
neben +D mellett
nebenan mellette; a szomszédban
nebenbei mellékesen; amellett
Nebenbuhler (r) vetélytárs



nebeneinander 1. egymás mellé; 2. egymás mellett
Nebeneinkommen (s) mellékjövedelem
Nebenfluß (r) mellékfolyó
Nebengasse (e) 1. mellékutca; 2. szomszéd utca; szomszédos utca
Nebengeschmack (r) mellékíz
nebenher 1. egyidejűen; egyidejűleg; 2. mellette
nebenhin 1. mellesleg; 2. mellette; mellé
Nebenkosten (Pl.) mellékköltségek; rezsi
Nebenmann (r) szomszéd (a sorban)
Nebenordnung (e) mellérendelés; mellérendeltség
Nebensache (e) mellékes; nem fontos dolog
nebensächlich mellékes; nem fontos
Nebensatz (r) mellékmondat
nebenstehend 1. mellékelt; 2. mellette álló; szomszédos
Nebenstraße (e) mellékútvonal
Nebenumstand (r) mellékkörülmény
Nebenzimmer (s) szomszéd szoba
neblig ködös
nebst +D -val, -vel; együtt; -stul, -stül
necken 1. kötődik; 2. ugrat; húz; kötekedik
neckisch 1. ingerkedő; incselkedő; 2. negédes
Neffe (r) unokaöcs
negativ negatív
Neger (r) néger

nehmen

1. bevesz; elfoglal; Abschied nehmen: elbúcsúzik; den
Hörer nehmen: felveszi a kagylót; Platz nehmen: helyet
foglal; Taxi nehmen: taxit fogad; ein Zimmer nehmen:
szobát vesz ki; bérel; in Empfeng nehmen: átvesz; wie
mann's nimmt: ahogy vesszük; etw. auf sich nehmen:
felvesz; magára vesz vmit; zu sich nehmen: magához
vesz; zu sich nehmen: elfogyaszt; bitte, nehmen Sie !:
tessék ! parancsoljon !; 2. elfogad; 3. elvesz; kivesz;
levesz; megfog; 4. felvesz; felfogad

Neid (r) irigység
neiden irigyel; irigykedik
neidisch irigy
Neige (e) 1. fogyta; vége vminek; 2. lejtő; ereszkedő
neigen lehajt; meghajt; megdönt
neigen s. lehajol; meghajol; megdől; meghajlik
neigen zu +D hajlik vmire; hajlamos vmire

Neigung (e)
1. dőlés; ereszkedés; 2. hajlam; vonzalom; 3.
hajlandóság; 4. maghajlás

nein
1. nem; 2. sőt; nein, so etwas !: no de ilyet !; még ilyet !;
aber nein !: dehogy !

Nelke (e) szegfű
nennen 1. benevez (sp); 2. elnevez; megnevez
nennen s. 1. hallgat vmilyen névre; 2. megnevezi magát
nennenswert említésre méltó
Nenner (r) nevező
Nennfall (r) alanyeset
Nennform (e) főnévi igenév
Nennwert (r) névérték
Nennwort (s) névszó
Neonröhre (e) neoncső; neonlámpa

Nerv (r)
ideg; meine Nerven halten nicht mehr aus: nem bírom
idegekkel

Nervenarzt (r) idegorvos



nervenkrank idegbajos; idegbeteg
Nervenschwäche (e) ideggyengeség
nervig izmos
nervös ideges
Nesselnrand (r) csaláncsípés
Nest (s) fészek
Nesthäkchen (s) 1. legfiatalabb gyermek; 2. madárfióka

nett

1. csinos; takaros; 2. kedves; szíves; 3. tiszta; világos; es
war nett bei euch: nagyon kellems volt nálatok; das kann
ja nett werden !: szép kis história !

Netz (s) háló
Netzflügler (Pl.) recésszárnyúak
netzhaut (e) recehártya; ideghártya
neu új; aufs neue: újra; újból; vom neuem: újra; újból
neuartig újszerű
Neuauflage (e) új kiadás
Neubau (r) 1. új építkezés; 2. új épület; panelház
Neubauwohnung (e) új lakás; modern lakás
neudrings 1. nemrégiben; újabban; 2. újból; újra; újonnan
Neuerer (r) újító
neuern újít
Neuerung (e) újítás
neuestens újabban; legújabban
neugeboren 1. újjászületett; 2. újszülött
neugestaltet újjáalakított
Neugier (e) kíváncsiság
Neugierde (e) kíváncsiság
neugierig kíváncsi
Neuheit (e) újdonság
Neuigkeit (e) újság; újdonság
Neujahr (s) újév; újesztendő
neulich 1. múltkor; minap; nemrég; 2. múltkori; legutóbbi
Neuling (r) kezdő; újonc
Neumond (r) újhold
neun kilenc
Neun (e) kilences szám
Neuner (r) kilences
neunerlei kilencféle
neunfach kilencszeres
neunhundert kilencszáz
neunjährig kilencéves; kilencévi
neuntausend kilencezer
neunte kilencedik
neunzehn tizenkilenc
neunzig kilencven
Neunzig (e) kilencvenes szám
neunziger kilencvenes
neunzigste kilencvenedik
Neusiedler See (r) Fertő tó
neutral semleges; közömbös
neutralisieren semlegesít; közömbösít
Neutralität (e) semlegesség
Neuzeit (e) újkor

nicht

nem; sem; ne; se; nicht mehr: már nem; többé nem;
noch nicht: még ne; még nem; soviel ich weiß, nicht:
tudomásom szerint nem; hier ist es nicht: nincs itt; nicht
wahr ?: nemde ?; ugyebár ?



Nichtbeachtung (e) figyelmen kívül hagyás; semmibe vevés
Nichte (e) unokahúg
nichtentsprechend nem megfelelő
nichtig 1. értéktelen; semmitmondó; 2. érvénytelen; semmis
Nichtigkeit (e) semmiség
Nichtraucher (r) nem dohányzó

nichts

semmi; das ist nichts für uns: ez nem nekünk való; er hat
nichts zu essen: nincs mit ennie; er hat nichts zum
Essen: nincs mit ennie; das macht nichts: nem tesz
semmit ! nem baj !; das tut nichts: nem tesz semmit !

nichtsahnend gyanútlan
nichtsbedeutend jelentéktelen
nichtsdestoweniger mindazonáltal; nemkevésbé
Nichtsnutz (r) mihaszna
nichtssagend semmitmondó
Nichtstuerei (e) semmittevés; tétlenség
nichtswürdig semmirekellő; senkiházi
nicken 1. bóbiskol; 2. bólint; bólintgat; bivccent
nie soha; sohasem

nieder
1. alacsony; alsó; alsófokú; alsórendű; 2. lefelé; alá;
niederes Land: alföld; auf und nieder: fel s alá; fel-le; ide-

niederbeugen (s.) lehajol; meghajol
niederdrücken 1. elnyom; elfojt; lever; 2. lenyom
Niedergang (r) 1. hanyatlás; 2. lemenet
niedergehen lemegy; leszáll; alászáll
niedergeschlagen levert; csüggedt
niederkommen szül; mit einem Kind niederkommen: gyermeket szül
Niederkunft (e) szülés
Niederlage (e) 1. elhelyezés; 2. lerakat; 3. vereség
Niederlande (Pl.) Németalföld
niederländisch németalföldi
niederlassen leereszt; lebocsát
niederlassen s. 1. leereszkedik; 2. letelepedik; 3. leül
niederlegen 1. lefektet; lerögzít; 2. lemond; 3. letesz; lerak
niederlegen s. lefekszik
niederreißen 1. lebont; 2. letép; leszaggat
Niederschlag (r) 1. csapadék; 2. kiütés; leütés
niederschlagen 1. leterít; 2. leüt; lever
niederschlagen s. leülepedik; kicsapódik
niedersetzen letesz; leültet
niedersetzen s. leül
niedersitzen leül; letelepszik
niederstrecken leterít
niederstrecken s. elterül
niederträchtig galád; alávaló
Niederung (e) lapály
niederwärts lefelé
niederwerfen 1. ledob; vet; 2. lever
niedlich csinos; takaros
niedrig alacsony
niemals soha; sohasem
niemand senki
Niere (e) vese
Nierenbraten (r) vesepecsenye; es nieselt: szitál; szemerkél az eső
niesen tüsszent
Niet (r)(s) szegecs
nieten megszegecsel



Nikolaus Miklós
Nil (r) Nílus
Nilpferd (s) víziló
nimmer soha; sohasem
Nimmersatt (r) telhetetlen
nippen 1. csipeget; 2. kortyint
nirgendhin sehova
nirgends sehol; seholsem
nirgendshin sehova
Nische (e) falbemélyedés; fülke
nisten fészkel
Niveau (s) színvonal; nívó
niveauvoll színvonalas
Nixe (e) hableány; sellő
n.J. (nächsten Jahres) j.é. (jövő évi) /röv./
nobel 1. előkelő; nemes; 2. nagyvonalú; nagystílű

noch
még; noch so: bármilyen; nicht ..., noch ...: sem ..., sem
...; weder ..., noch ...: sem ..., sem ...

nochmalig ismételt
nochmals még egyszer
Nockerl (s) nokedli; galuska; Salzburger Nockerln: salzburgi galuska
Nomade (r) nomád
Nominalwert (r) névérték
nominell névleges
Nonne (e) apáca
Nord észak
Nordamerika Észak-Amerika
Norden észak (világtáj)
Norden (r) Észak (vidék)
nordisch északi
Nordkap (s) Északi-fok
Nordländer (r) északi (ember)

nördlich
északi; nördlich des Meeres: a tengertől északra;
nördlich vom Meere: a tengertől északra

Nordost északkelet
Nordosten északkelet
nordöstlich 1. északkeleti; 2. északkeletre; északkeleten
Nordpol (r) Északi-sark
Nordsee (e) Északi-tenger
nordwärts észak felé
Nordwest északnyugat
Nordwesten északnyugat
nordwestlich 1. északnyugati; 2. északnyugatra; északnyugaton
nörgeln akadékoskodik
Norm (e) 1. szabály; 2. szabvány; norma
normal normál; normális
normen szabványosít
Norwegen Norvégia
Norweger (r) norvég (ember)

norwegisch

norvég; es tut not, daß ...: szükséges, hogy ...; etw. tut
mir not: szükségem van vmire; etw. ist mir not:
szükségem van vmire; wenn es not tut: ha kell; wenn es

Not (e)

1. baj; es hat Not: sürgős; Not leiden an etw.: szűkölködik
vmiben; ohne Not: szükségtelenül; ok nélkül; zur Not:
nagynehezen; éppen csak hogy; zur Not: szükség
esetén; 2. szükség; szükségesség; kényszerűség;

Notar (r) jegyző; közjegyző



Notausgang (r) vészkijárat
Notbett (s) pótágy
Notbremse (e) vészfék
Notdurft (e) szükséglet
notdürftig szűkös

Note (e)
1. bankjegy; 2. hangjegy; kotta; 3. jegyzék; számla; 4.
jegyzet; 5. osztályzat; jegy

Notebank (e) jegybank
notfalls szükség esetén
Notgeschrei (s) segélykiáltás
Nothelfer (r) elsősegélynyújtó
notieren feljegyez
nötig szükséges; kellő; ich hab's nicht nötig: nincs rá

nötigen
1. biztat; unszol; sich nötigen lassen: kéreti; kínáltatja
magát; 2. kényszerít

nötigenfalls szükség esetén

Notiz (e)
1. jegyzet; feljegyzés; 2. tudomás; von etw. Nötiz
nehmen: tudomást szerez vmiről

Notizbuch (s) notesz; jegyzetfüzet
Notlage (e) kényszerhelyzet
Notlandung (e) kényszerleszállás
notleidend szűkölködő; ínséges
Notleine (e) mentőkötél
Notruftelefon (s) segélykérő telefon
Notsitz (r) pótülés
Notwehr (e) önvédelem
notwendig szükséges
Notwendigkeit (e) szükség; szükségesség; kényszerűség
Novelle (e) novella
November (r) november
Nr. (Nummer) sz. (szám) /röv./
Nuß (e) dió
Nu (s) egyszeriben; egy pillanat alatt; egy csapásra

nüchtern
1. józan; 2. üres (gyomor); nüchternen Magens: üres
gyomorral; étlen; auf nüchternen Magen: éhgyomorra

Nudeln (e) metélt
Nußkern (r) dióbél
Nußknacker (r) diótörő

null
nulla; zérus; eins zu null: egy null (1:0) (sp); null und
nichig: érvénytelen; semmis

Null (e) 1. nulla; zérus (számjegy); 2. semmi; semmiség
numerieren megszámoz
numerisch számszerű; számbeli
Nummer (e) szám; számjegy
Nummernscheibe (e) számlap
Nummernschild (s) rendszámtábla
Nummernwähler (r) ld. Nummerscheibe

nun

1. ekkor; aztán; 2. miután; minthogy; nos hát; bis nun:
mostanáig; von nun an: mostantól fogva; mostantól
kezdve; nun gerade: csak azért is; was nun ?: most mi
lesz ?; nun aber: igen ám; ámde; nun denn !: ám legyen
!; lássuk csak !; sagen wir nun: mondjuk hát; 3. most;

nunmehr immár; most már; most aztán



nur

1. csak; csupán; 2. ugyan; csakis; bár; bárcsak; nur
dann, wenn: csakis; nun mehr eine Stunde: már csak egy
óráig; nun noch eine Stunde: már csak egy óráig; sieh
nur !: nézd csak !; so oft nur: valahányszor csak; wer nur:
aki csak; akárki; bárki

Nußschale (e) dióhéj
Nüster (e) orrlyuk (állaté)
nutzbar felhasználható; nutzbar machen: hasznosít

nützen
1. hasznára van; hasznot hoz; hasznot hoz; használ; 2.
kihasznál; 3. ld. nutzen

Nutzen (r) haszon; nyereség; von Nutzen sein: hasznos
nützlich hasznos
nutzlos haszontalan; hiábavaló
Nutzpflanze (e) haszonnövény
O (Osten) K (Kelet) /röv./
Oase (e) oázis

ob

1. ha; es fragt sich, ob ...: kérdés, vajon ...; als ob:
mintha; ob ..., ob ...: akár ..., akár ...; na, und ob !: mi az
hogy !; 2. vajon; -e; hogy

ob +D felett; fölött
ob +G miatt
Obdach (s) hajlék; menedék
obdachlos hajléktalan
oben fenn; fent; felül; nach oben: felfelé; von oben: fentről;
obenan legfelül
obendrauf legfelül; legfelülre; legtetejére
obendrein azonfelül; ráadásul
ober felső; felsőbb
Ober (r) 1. felső (kártya); 2. ld. Oberkellner
Oberarm (r) felkar; felsőkar
Oberfläche (e) felület; felszín
oberflächlich 1. felületes; felszínes; 2. felületi; felszíni

oberhalb
felül; fenn; fent; die Oberhand behalten: felülkerekedik;
die Oberhand haben: felülkerekedik

oberhalb +G felett; fölött
Oberhaupt (s) fő; feje vminek; das Oberhaupt des Staates: az állam feje
oberirdisch föld feletti
Oberkellner (r) főpincér

Oberkörper (r)
felsőtest; machen Sie den Oberkörper frei !: vetkőzzön le
derékig !

Oberleitungbus (r) trolibusz
Oberleutnant (r) főhadnagy
Oberlicht (s) felső világítás
Oberösterreich Felső-Ausztria
Oberrock (r) felsőkabát; felöltő
Oberst (r) ezredes
Oberstleutnant (r) alezredes
Oberstufe (e) 1. felső tagozat; 2. felsőfok
Oberstufenprüfung (e) felsőfokú vizsga
Oberteil (r)(s) felsőrész
oberwärts felfelé
obgenannt fent nevezett; fent említett
Obhut (e) oltalom; gondozás
obig fenti; fentebb
Objekt (s) tárgy
objektiv tárgyilagos; objektív
Oblate (e) ostya



obliegen

foglalkozik vmivel; végez vmit; vminek szenteli magát; es
liegt jm. ob: vkinek a kötelessége; dolga; es obliegt jm.:
vkinek a kötelessége; dolga

Obmann (r) 1. bizalmi (ember); 2. vezető

Obrigkeit (e)
felsőbbség; felettes hatóság; von Obrigkeits wegen:
hivatalból

Obsorge (e) gondozás; gondoskodás
Obst (s) gyümölcs
Obstbaum (r) gyümölcsfa
Obstgarten (r) gyümölcsöskert
Obstladen (r) gyümölcsbolt
Obstsaft (r) gyümölcslé
obwalten 1. fennál; 2. uralkodik
obwohl bár; habár; ámbár; noha; jóllehet
Ochse (r) ökör
öde puszta; magányos; sivár
Öde (e) 1. egyhangúság; sivárság; 2. óda; 3. pusztaság; sivatag
Ödenburg Sopron
oder vagy; oder aber: vagy pedig; oder auch: illetve; vagy
Oder (e) Odera
Zofe (e) komorna
Ofen Buda
Ofen (r) kályha; tűzhely; kemence

offen

1. nyílt; nyitott; tárt; nyitva; tárva; 2. őszinte; nyílt; offener
Wein: folyó bor; offen gestanden: őszinén szólva; az
igazat megvallva; offen gesagt: őszintén szólva; az igazat
megvallva

offenbar nyilvánvaló
offenbaren 1. felfed; 2. kinyilvánít; kinyilatkoztat; kijelent
offenbaren s. megnyilatkozik; megnyilvánul
Offenheit (e) nyíltság
offenherzig nyíltszívű
offenkundig köztudomású
offenlassen nyitva hagy
offensichtlich ld. offenbar
Offensive (e) offenzíva
öffentlich nyilvános; nyílt; köz-; öffenltiche Bibliothek: közkönyvtár
Öffentlichkeit (e) nyilvánosság
offiziell hivatalos
Offizier (r) katonatiszt
offiziös félhivatalos
öffnen kinyit; felnyit; megnyit; kibont; felbont
öffnen s. kinyílik; felnyílik
Öffnung (e) 1. kinyitás; felnyitás; megnyitás; 2. nyílás
oft gyakran; sokszor; wie oft: hányszor

öfter
gyakori; többszöri; öfters: gyakran; gyakorta; des öfteren:
gyakran; gyakorta

oftmalig gyakori; többszörös
oftmals gyakran; sokszor
Zögling (r) növendék
Oheim (r) 1. bácsi; 2. nagybácsi
Ohm (r) 1. bácsi; 2. nagybácsi

ohne
anélkül; mit oder ohne ?: cukorral vagy anélkül ?; ich bin
ganz ohne: nincs egy fillérem sem

ohne +A nélkül; -tlanul, -talanul, -tlenül, -telenül
ohnedies ld. ohnehin
ohnehin úgyis; amúgy is; különben is



Ohnmacht (e) 1. ájulás; 2. tehetetlenség
ohnmächtig eszméletlen
ohnmähtig 1. ájult; alélt; 2. tehetetlen; ohnmähtig werden: elájul

Öhr (s)
1. fül; fogó; fogantyú; 2. fül; jn. übers Ohr hauen: rászed;
átejt vkit; bis über die Ohren: nyakig; fülig; 3. lyuk; fok

ohrenbetäubend fülsiketítő
Ohrensausen (s) fülzúgás
Ohrfeige (e) pofon
ohrfeigen megpofoz; felpofoz; pofon vág
Ohrgehänge (s) fülbevaló
Ohrläppchen (s) fülcimpa
Ohrmuschel (e) fülkagyló
okkasionel alkalmi
okkupieren elfoglal; megszáll
Ökonom (r) 1. közgazdász; ökonómus; 2. mezőgazdász
Ökonomie (e) 1. észszerű gazdálkodás; ökonómia; 2. közgazdaságtan
ökonomisch 1. gazdaságos; ökonomikus; 2. közgazdasági
Oktober (r) október
okulieren szemez
Öl (s) olaj
Ölbild (s) olajfestmény
ölen megolajoz; beolajoz
Ölgewächse (Pl.) olajosnövények
Ölheizung (e) olajfűtés
Olive (e) olajfa
Zoll (r) 1. hüvelyk; col (mérték); 2. vám
Zollamt (s) vámhivatal
Zollangabe (e) vámbevallás
Zollbeamte (r) vámtisztviselő; vámhivatalnok
Zollerklärung (e) vámáru-nyilatkozat
Zollkontrolle (e) vámvizsgálat
Zöllner (r) vámos
Zollstelle (e) vámkirendeltség
Ölsaaten (Pl.) olajosmagvak
Ölsardine (e) olajos szardínia
Ölstand (r) olajszint
Olympiasieger (r) olimpiai bajnok
olympisch olimpiai
Omelett (s) omlett; tojáslepény
Omnibus (r) busz
Zone (e) övezet; sáv; zóna
Onkel (r) 1. bácsi; 2. nagybácsi
Zoo (r) állatkert
Zoologie (e) állattan
Oper (e) opera

Operation (e)
1. hadművelet; 2. műtét; operáció; jn. einer Operation
unterziehen: megoperálnak vkit; 3. művelet

Operationsraum (r) műtő (helyiség)
Operationssaal (r) műtő (helyiség)
Operette (e) operett
operieren 1. megműt; megoperál; 2. működik; ténykedik
Opernglas (s) színházi látcső
Opernhaus (s) operaház
Opernsänger (r) operaénekes
Zopf (r) hajfonat; copf
Opfer (s) áldozat; zum Opfer fallen jm.: vki áldozatául esik
opfern feláldoz



opfervoll áldozatos
opponieren 1. ellenez; 2. ellenkezik
oppositionell ellenzéki
Optik (e) optika; fénytan
Optiker (r) látszerész
orange narancssárga; narancsszínű
Orange (e) narancs
Orange (s) narancssárga (szín)
Orchester (s) zenekar
Orden (r) 1. rendjel; érdemrend; 2. szerzetesrend; lovagrend
ordentlich 1. derekas; alapos; 2. gondos; 3. rendes; szabályos
ordinär szokásos; mindennapi; közönséges
Ordination (e) 1. orvosi rendelés; 2. orvosi rendelő
Ordinationsraum (r) orvosi rendelő
ordinieren rendel (orvos)
ordnen 1. elrendel; előír; 2. elrendez; rendbehoz
ordnen s. elrendeződik; rendbejön
Ordnung (e) rend; Ordnung machen: rendet rak
ordnungsgemäß rendes; szabályszerű
ordnungshalber a rend kedvéért
Ordnungsliebe (e) rendszeretet
ordnungswidrig rendellenes; szabálytalan
Organ (s) 1. hang; orgánum; 2. szerv; 3. szerv; közeg
Organisation (e) 1. szervezés; szervezkedés; 2. szervezet
organisatorisch szervezeti
organisch 1. szerves; 2. szervi
organisieren megszervez
Organismus (s) élő szervezet; organizmus
Organist (r) orgonista
Orgel (e) orgona (hangszer)
Orient (r) kelet; Kelet
orientalisch keleti; keleties
orientieren tájékoztat
orientieren s. tájékozódik
orientiert tájékozott
Orientierung (e) 1. tájékozódás; 2. tájékoztatás
original 1. eredeti; 2. sajátos
Originalität (e) 1. eredetiség; 2. sajátosság
originell ld. original
Zorn (r) harag; in Zorn geraten: hühbe gurul; dühös lesz
Ornament (s) dísz; díszítés; díszítmény
Ort (r) hely; an Ort und Stelle: a helyszínen
Örter (r) navigátor
örtlich helyi
Ortographie (e) helyesírás; ortográfia
Ortophäde (r) ortopédorvos; ortopéd szakorvos
ortsansässig helybeli
Ortsbehörde (e) helyi hatóság
Ortschaft (e) helység
ortsfest helyhez kötött
Ortsgespräch (s) helyi beszélgetés
Ortsgruppe (e) helyi szervezet; helyi csoport
Ortskunde (e) helyismeret
Ortsname (r) helységnév
Ortstafel (e) helységtábla; helységnévtábla
ortsüblich szokásos
Öse (e) ld. Öhr



Ost kelet
Ostbahnhof (r) Keleti Pályaudvar
Osten kelet (világtáj)
Osten (r) Kelet (vidék)
ostentativ tüntető; kihívó
Osterei (s) húsvéti tojás

Ostern (s)

húsvét; frohe Ostern !: kellemes húsvéti ünnepeket !;
fröhliche Ostern !: kellemes húsvéti ünnepeket !; zu
Ostern: húsvétkor

Österreich Ausztria
Österreicher (r) osztrák (ember)
österreichisch osztrák; ausztriai
Osteuropa Kelet-Európa
osteuropäisch kelet-európai
osthin keletnek; kelet felé
östlich keleti
ostwärts keletre; kelet felé
Otter (e) vipera
Otter (r) vidra
Ouvertüre (e) nyitány
oval ovális
Overall (r) overall; munkásruha
Ozean (r) óceán
Ozon (s) ózon
Ozonloch (s) ózonlyuk
Ozonschicht (e) ózonréteg
p.A. (per Adresse) címén
Paß (r) 1. szoros; hágó; 2. útlevél
Paßamt (s) útlevélhivatal

paar
1. néhány; pár; ein paar Nüsse: pár; néhány szem dió; 2.
páros

Paar (s) pár
paaren párosít
paaren s. párosodik; párosul
paarig páros
Paarlaufen (s) páros műkorcsolyázás (sp)
paarmal párszor
Paßbild (s) útlevélfénykép
Pacht (e) 1. bérlet; 2. haszonbér
pachten bérbe vesz; bérel
Pächter (r) bérlő; haszonbérlő
Pack (r) csomag; köteg
Pack (s) csőcselék; banda
Päckchen (s) kis csomag
packen 1. csomagol; 2. megragad; megfog
packen s. elhordja magát
packend megkapó; lebilincselő
Packpapier (s) csomagolópapír
Packtier (s) málhás állat
Packträger (r) hordár
Packung (e) 1. borogatás; 2. burkolat; göngyöleg; 3. csomagolás
Pädagog (r) pedagógus
Pädagogik (e) neveléstan; pedagógia
pädagogisch pedagógiai
Paddelboot (s) kajak (sp)
paddeln kanalaz (evezésnél); ich bin paff: szóhoz sem jutok
Page (r) 1. apród; 2. boy



Paket (s) csomag
Paketannahme (e) csomagfelvétel
Paketausgabe (e) csomagkiadás
Paketbefölderung (e) csomagszállítás; csomagkézbesítés
Pakistan Pakisztán
Paßkontrolle (e) útlevélvizsgálat
Pakt (r) szerződés; egyezmény; paktum
paktieren 1. megállapodik; 2. szerződik
Palast (r) palota
Palatschinke (e) palacsinta
paßlich 1. alkalmas; 2. tűrhető
Palme (e) pálma
panieren paníroz; kiránt
Panne (e) defekt
Pannendreieck (s) elakadásjelző háromszög
Panther (r) párduc
Pantoffel (r) papucs
Panzer (r) 1. harckocsi; páncélkocsi; 2. páncél; vért
Panzerkasse (e) páncélszekrény
panzern páncéloz; vértez
Panzerzug (r) páncélvonat
Papagei (r) papagáj
Papier (s) 1. értékpapír; 2. irat; papír; igazolvány; 3. papír; papíros
Papiermesser (s) papírvágó kés
Pappband (r) kartonkötés
Pappdeckel (r) kéregpapír; karton
Pappe (e) 1. keménypapír; karton; papírlemez; 2. pép; ragasztó
Pappel (e) nyárfa
Pappendeckel (r) kéregpapír; karton
papperlapapp lárifári
pappig ragacsos; ragadós
Pappschachtel (e) kartondoboz
Paprika (r) paprika; Gefüllte Paprikaschoten: töltött paprika
Paprikahuhn (s) paprikás csirke
Paprikapulver (s) darált paprika; paprikapor
Papst (r) pápa
päpstlich pápai
Paradeis (r) paradicsom
Parademarsch (r) díszmenet
Paradies (s) paradicsom; éden
Paragraph (r) szakasz; cikk; paragrafus
parallel párhuzamos
Parallele (e) 1. párhuzam; 2. párhuzamos
Pärchen (s) párocska
Pardon (r) kegyelem; megbocsátás; bocsánat
Parfümerie (e) illatszertár
parieren 1. elhárít; kivéd; 2. engedelmeskedik
Paris Párizs
Pariser (r) párizsi (ember)
Parität (e) paritás
Park (r) park
Parkanlage (e) park
parken parkol
Parkett (s) 1. földszint (színház); 2. parketta
Parkettsitz (r) támlásszék (színház)
Parkplatz (r) parkolóhely
Parkwärter (r) parkőr



Parlament (s) országgyűlés; parlament
Parole (e) jelszó

Partei (e)

1. lakó; für jn. Partei nehmen: vkinek a pártját fogja; für
jn. Partei ergreifen: vkinek a pártját fogja; beklagte
Partei: alperes; klägerische Partei: felperes; 2. párt (átv.
is); 3. ügyfél

Parteibuch (s) párttagsági könyv; tagkönyv
Parteienverkehr (r) ügyfélforgalom
parteiisch 1. pártos; 2. részrehajló; elfogult
Parteimitglied (s) párttag
Parteiorgan (s) 1. pártlap; 2. pártszervezet
Parteisekretär (r) párttitkár
Parteitag (r) pártkongresszus
Parteiverstammlung (e) pártgyűlés; pártnap
Parteivorstand (r) pártvezetőség
parteiwidrig pártellenes; pártszerűtlen
Partellose (e) pártonkívüli
Parterre (s) földszint
Partezettel (r) gyászjelentés

Partie (e)
1. árutétel; 2. házasság; parti; 3. játszma; parti; 4.
kirándulás; túra; 5. rész; részlet; 6. szólam

partiell részleges
Partikel (e) részecske
Partisan (r) partizán
Parzelle (e) telekrész; parcella
Parzellenzahl (r) helyrajzi szám
parzellieren feldarabol; felparcelláz
Passage (e) átjáró
Passagier (r) utas
Passagierliste (e) utaslista
Passagierverkehr (r) személyforgalom
Passant (r) járókelő; gyalogos

passen
1. figyel; les; 2. hozzáilleszt; odailleszt; 3. megfelel; illik;
4. passzol (sp); 5. ráillik; jól áll

passen s.

illik; illő; való; die Schuhe passen mir nicht: a cipő nem jó
a lábamra; er paßt darauf: figyel; ügyel rá; es paßt sich
nicht: nem illik

passend illő; illendő; megfelelő

passieren

1. áthalad; átmegy; 2. áttör; passzíroz (ételt); 3. elmegy
(átv.); was ist passiert ?: mi történt ?; es mag passieren:
még megfelel; 4. megtörténik; megesik

Passierschein (r) belépési engedély; kilépési engedély
Passion (e) 1. kedvtelés; passzió; szenvedély; 2. passió
passiv passzív
Paste (e) paszta; kenőcs; krém
Pastete (e) pástétom
Pastor (r) lelkipásztor; lelkész
Pat. (Patent) szab. (szabadalom) /röv./
Pate (e) keresztanya
Pate (r) keresztapa; koma
Patekind (s) keresztgyermek
Patenschaft (e) 1. keresztapaság; keresztanyaság; 2. patronálás
Patent (s) szabadalom
Patient (r) beteg
Patriot (r) hazafi
patriotisch hazafias



Patron (r)
1. fickó; alak; 2. tulaj; tulajdonos; főnök; 3. védnök;
pártfogó; patrónus

Patrone (e) 1. patron; minta (műsz); 2. töltény
patschnaß csuromvizes
patzig hetyke
Pauke (e) üstdob

pauken
1. betanít; 2. elnáspángol; 3. magol; 4. üstdobot ver;
dobol; 5. üt

Paul Pál
Pauschale (s) átalány
Pause (e) szünet
pausen átrajzol; átmásol
Pazifik (r) Csendes-óceán
pazifisch csendes-óceáni; der Pazifische Ozean: Csendes-óceán
Pech (s) 1. baj; pech; balszerencse; 2. szurok
Pechvogel (r) peches ember; szerencsétlen flótás
pedantisch pedáns
Pegel (r) vízállásmutató
peilen 1. betájol; 2. meghámoz
Pein (e) kín; szenvedés
peinich 1. kínos; kellemetlen; 2. kínzó; gyötrő
peinigen kínoz; gyötör
peinvoll kínos; gyötrelmes
Peitsche (e) ostor; korbács
peitschen megostoroz; megkorbácsol
Pelargonie (e) muskátli
Pellkartoffeln (Pl.) héjában főtt krumpli
Pelz (r) 1. bunda; 2. szőrme; prém
Pelzmantel (r) bunda
Pendel (s) inga
pendeln leng; ing

Pension (e)
1. nevelőintézet; 2. nyugdíj; 3. panzió; ein Zimmer mit
voller Pension: szoba teljes ellátással

Pensionär (r) 1. bennlakó; 2. kosztos; 3. nyugdíjas
Pensionat (s) nevelőintézet
pensionirien nyugdíjaz
Pensionist (r) nyugdíjas
Pensionistin (e) nyugdíjas nő

per +A
-on, -en, -ön; -ként; által; ellenében; per Adresse: vkinek
a címén; per Schiff: hajón; per Stück: darabja;

perfekt tökéletes; perfekt
Periode (e) periódus
periodisch periodikus
Perle (e) gyöngy
perlen gyöngyözik
Perlhuhn (s) gyöngytyúk
Perlmutter (e) gyöngyház
permanent állandó
perplex elképedt
Perser (r) perzsa (ember)
Persien Perzsia
persisch perzsa
Person (e) személy
personal személyi
Personal (s) személyzet
Personalabteilung (e) személyzeti osztály
Personalausweis (r) személyi igazolvány



Personalien (Pl.) személyi adatok
Personalschef (r) személyzeti főnök
Personenbeschreibung (e)személyleírás
Personenverkehr (r) személyforgalom
Personenwagen (r) személykocsi; személygépkocsi
Personenzug (r) személyvonat
personifizieren megszemélyesít
persönlich 1. személyes; személyi; 2. személyeskedő
Persönlichkeit (e) személyiség
Perspektive (e) távlat
Perücke (e) paróka
pessimistisch pesszimista
Pest Pest
Pest (e) pestis
Petersilie (e) petrezselyem
Petroleum (s) petróleum
petzen besúg; árulkodik
Pfad (r) ösvény
Pfadfinder (r) cserkész
Pfahl (r) cölöp; karó
pfählen 1. cölöpöz; karóz; 2. karóba húz
Pfand (s) 1. üvegbetét; 2. zálog
pfänden lefoglal; zálogol
Pfanne (e) serpenyő
Pfannkuchen (r) 1. fánk; 2. omlett; 3. palacsinta
Pfarre (e) plébánia
Pfarrer (r) plébános
Pfau (r) páva
Pfeffer (r) bors; roter Pfeffer: paprika; ungarischer Pfeffer: paprika
Pfefferkuchen (r) mézeskalács
Pfefferminze (e) borsmenta
Pfeife (e) 1. pipa; Pfeife rauchen: pipázik; 2. sín
pfeifen fütyül; sípol
Pfeil (r) nyíl
Pfeiler (r) pillér; oszlop
pfeilschnell nyílsebesen
Pfennigabsatz (r) tűsarok
Pferd (s) ló
Pferdeherde (e) ménes
Pferdehirt (r) csikós
Pferdekutsche (e) lovaskocsi
Pferderennen (s) lóverseny
Pferdestärke (e) lóerő (műsz)
Pferdewagen (r) lovaskocsi
pfiff ld. pfeifen
Pfiff (r) 1. fortély; csel; cselfogás; 2. fütty; füttyentés

Pfifferling (r)

rókagomba; csirkegomba; nyúlgomba; ich kümmere mich
keinen Pfifferling darum: fütyülök rá; keinen Pfifferlin wert
sein: fityinget; fabatkát sem ér

pfiffig furfangos
Pfingsen (s) pünkösd
Pfirsich (r) őszibarack
Pflanze (e) növény
pflanzen 1. elültet; 2. feltűz
Pflanzengarten (r) füvészkert
Pflanzenkunde (e) növénytan
Pflaster (s) 1. kövezet; 2. tapasz



pflastern 1. kikövez; 2. letapaszt
Pflaume (e) szilva
Pflaumenmus (s) szilvalekvár
Pflege (e) 1. ápolás; gondozás; 2. művelés
Pflegeeltern (Pl.) nevelőszülök; gyámszülők
pflegeleicht könnyen kezelhető (ruha)
pflegen 1. ápol; gondoz; 2. folytat; gyakorol; 3. szokott

pflegen s.
ápolja magát; was pflegen Sie zu trinken ?: mit szokott
inni ?

Pfleger (r) ápoló
Pflegerin (e) ápolónő
Pflicht (e) kötelesség
Pflichtfach (s) kötelező tantárgy
Pflichtgefühl (s) kötelességérzet
pflichtgemäß kötelességszerű
Pflichtübung (e) kötelező gyakorlat (sp)
pflichtvergessen 1. hűtlen; 2. kötelességmulasztó
Pflock (r) cövek; karó
pflöcken cövekel; kikaróz
pflog ld. pflegen
pflücken 1. leszed; leszakít; 2. megkopaszt
Pflug (r) eke
pflügen szánt
Pforte (e) kiskapu; porta
Pförtner (r) kapus; portás
Pfosten (r) cölöp; dúc
Pfote (e) talp; mancs
Pfriem (r) ár; fúrótű
pfropfen 1. bedugaszol; 2. olt (növényt)
Pfropfen (r) dugó; dugasz
Pfuhl (r) pocsolya
Pfund (s) font
pfuschen 1. kontárkodik; 2. puskázik (iskolában)
Pfuschenzettel (r) puska (iskolai)
Pfuscher (r) 1. csaló (kártya); 2. kontár
Pfütze (e) pocsolya
Phänomen (s) jelenség; tünemény
Phantasie (e) fantázia; képzelet; ábránd
phantasieren 1. ábrándozik; képzelődik; 2. rögtönöz (zene)
phantastisch fantasztikus
Phase (e) fázis; szakasz
Philipp Fülöp
Philippien (Pl.) Fülöp-szigetek
Philosoph (r) filozófus
Philosophie (e) filozófia
philosophieren bölcselkedik; filozofál
phlegmatisch egykedvű; flegmatikus
phonetisch fonetikus
Photo (s) ld. Foto
Physik (e) fizika
Physiker (r) fizikus
Physiologie (e) fiziológia
physisch 1. természeti; 2. testi; fizikai
Pianist (r) zongorista
Picke (e) csákány
Pickel (r) hegymászócsákány
picken 1. csipeget; 2. megragaszt (Ausztria)



pickig ragadós
piepen 1. cincog; 2. csipog
Pietät (e) kegyelet
pikant pikáns
Pilger (r) zarándok
pilgern elzarándokol
Pille (e) pirula
Pilot (r) 1. pilóta; 2. révkalauz
Pilz (r) gomba
Pinie (e) mandulafenyő; pinia
Pinscher (r) pincsi
Pinsel (r) ecset
pinset ecsetel
Pinzette (e) csipesz
Pionier (r) úttörő
Pirat (r) kalóz
Pirol (r) sárgarigó
pirschen 1. becserkész; 2. oson
Piste (e) 1. kifutópálya; leszállópálya (rep); 2. versenypálya (sp)
Pistole (e) pisztoly
Pkt. (Punkt) p. (pont) /röv./
PKW (Personalkraftwagen)szgk. (személygépkocsi) /röv./
Plache (e) ponyva
placieren elhelyez
placieren s. elhelyezkedik
Plafond (r) mennyezet; plafon
Plage (e) 1. fáradság; bajlódás; 2. szerencsétlenség; csapás
plagen kínoz; gyötör
plagen s. kínlódik; vesződik
Plaid (r)(s) takaró; pléd
Plakat (s) falragasz; plakát
plakatieren kifüggeszt; kiplakátol
Plakatsäule (e) hirdetőoszlop
Plakette (e) érem; emlékérem
Plan (r) terv; tervezet
Plane (e) ponyva
planen tervez
Planet (r) bolygó
planieren egyenget
Planke (e) deszka; palánk
plänkeln csatároz
planlos 1. céltalan; 2. tervszerűtlen
planmäßig tervszerű
planschen lubickol; pancsol
Plantage (e) ültetvény
Planung (e) tervezés
Planwirtschaft (e) tervgazdaság; tervgazdálkodás
plappern fecseg; csacsog
plärren bőg; béget
Plateau (s) fennsík; plató
plätschern 1. csobog; 2. lubickol
platt lapos; sekélyes

Platte (e)
1. hanglemez; kalte Platte: hidegtál; 2. lemez; lap; 3. tál;
tálca

plätten simít; vasal
Plattensee (r) Balaton
Plattenspieler (r) lemezjátszó



Plattform (e) emelvény
Plattfuß (r) lúdtalp

Platz (r)
1. hely; 2. tér; Platz haben: elfér; Platz nehmen: helyet
foglal; Platz greifen: elharapózik

Platzanweiser (r) jegyszedő
platzen pukkan; szétpukkad
Platzkarte (e) helyjegy
platzkartenpflichtig helyjegyköteles
Platzregen (r) zápor
plaudern 1. cseveg; elbeszélget; 2. pletykál; kifecseg

Pleite (e)
csőd; pleite gehen: tönkremegy; csődbe jut; pleite sein:
tönkrement; csődbe jutott

Plenarsitzung (e) plenáris ülés
Plombe (e) 1. fogtömés; 2. plomba
plombieren 1. leplombál; 2. töm (fogat)
plötzlich hirtelen
plump esetlen; otromba
Plunder (r) ócskaság; vacak
plündern kifoszt; fosztogat
Plural (r) többes szám (nyelvt)
Pneumatik (e) gumiabroncs
Pöbel (r) csőcselék
pochen zörget; kopogtat
Pocke (e) himlőhely
Pocken (Pl.) feketehimlő
Podium (s) emelvény; pódium; dobogó
Poesie (e) 1. költemény; 2. költészet
Poet (r) költő; poéta
poetisch költői; poétikus
Pogatsche (e) pogácsa
Pokal (r) serleg; kupa
pökeln besóz; pácol
Pol (r) 1. pólus; sarok (műsz); 2. sark (földrajzi)
Polarkreis (r) sarkkör
Pole (r) lengyel (ember)
polemisieren vitatkozik
Polen Lengyelország
polieren csiszol; fényez; políroz
Poliklinik (e) klinika
Polin (e) lengyel nő
Politik (e) politika
Politiker (r) politikus
politisch 1. politikai; 2. politikus; célszerű
politisieren politizál
Politökonomie (e) politikai gazdaságtan; polgazd.
Polizei (e) rendőrség
polizeilich rendőri; rendőrségi
Polizeistube (e) őrszoba
Polizeistunde (e) záróra
Polizist (r) rendőr
Pollen (r) pollen
Pollenallergie (e) pollenallergia
polnisch lengyel
Polnisch (s) lengyel (nyelv)
Polster (r)(s) párna; vánkos
Polsterer (r) kárpitos
polstern kipárnáz



Polstersitz (r) párnázott ülés
Polter (r) zörej
Polterabend (r) legénybúcsú
poltern 1. zörög; dörömböl; 2. zsörtölődik
Polyp (r) polip; Pommes frites: hasábburgonya
pompös pompás; pompázatos
Popelinemantel (r) ballonkabát
Popmusik (e) popzene
populär népszerű
Popularität (e) népszerűség
populärwissenschaftlich ismeretterjesztő
Pore (e) pórus
porös lyukacsos; porózus
Portefeuille (s) 1. levéltárca; 2. miniszteri tárca
Portier (r) kapus; portás (Ausztria)
Portion (e) adag
Porto (s) postadíj; portó
Porträt (s) arckép; portré
Porträtist (r) arcképfestő
Portugal Portugália
Portugiese (r) portugál (ember)
portugiesisch portugál
Portugiesisch (s) portugál (nyelv)
Porzellan (s) porcelán
Posaune (e) harsona
Pose (e) helyzet; póz
posieren pózol
Position (e) 1. állás; pozíció; 2. helyzet; állapot
positiv pozitív
Positur (e) testtartás
Posse (e) tréfa; bohózat
possenhaft mókás; bohókás
possierlich bohókás
Post (e) posta
postalisch postai
Postament (s) lábazat; talapzat
Postamt (s) postahivatal
Postanweisung (e) postautalvány
Postbote (r) postás; levélhordó
Posteinlieferungsschein (r)postai feladóvevény

Posten (r)

1. állás; 2. árutétel; Posten stehen: őrt áll; immer auf dem
Posten sein: mindig a helyén van; immer auf dem Posten
sein: mindig egészséges; mindig jól van; 3. őrség;
őrszem; őrhely

Postfach (s) postafiók
Postgebühr (e) postailleték
Postgeheimnis (s) levéltitok
Postillion (r) postakocsis
Postkarte (e) levelezőlap
Postkasten (r) postaláda
Postkutsche (e) postakocsi
Postleitzahl (e) postai irányítószám
Postmarke (e) levélbélyeg
Postpaket (s) postacsomag
Postsachen (Pl.) napi posta
Postschließfach (s) postafiók
Postskript (s) utóirat



Postsparbuch (s) postatakarékkönyv
Poststempel (r) postabélyegző
Postulat (s) 1. feltevés; posztulátum; 2. követelmény
Postverkehr (r) postaforgalom
postwendend postafordultával
Potential (s) potenciál
potentiell potenciális
Potenz (e) 1. hatvány; 2. potencia

potenzieren
hatványoz; hatványra emel; potztausend !: teringettét !;
kutyafáját !

poussieren
1. szerelmeskedik; flörtöl; 2. támogat; pártol; 3. udvarol;
teszi a szépet

Pracht (e) pompa; dísz
Prachtexemplar (s) díszpéldány
prächtig ld. prachtvoll
Prachtstück (s) ld. Prachtexemplar
prachtvoll pompás; nagyszerű; remek
Prädestination (e) predesztináció; eleve elrendelés
Prädikat (s) 1. állítmány (nyelvt); 2. osztályzat
Präfix (s) előtag; prefixum (nyelvt)
Prag Prága
prägen 1. alkot; formál; 2. bevés; belevés; 3. pénzt ver
prägen s. bevésődik; belevésődik
Prager (r) prágai (ember)
prägnant tömör; velős
Prägung (e) pénzverés; veret
prahlen dicsekszik; henceg; kérkedik
Prahlerei (e) dicsekvés; hencegés; kérkedés
prahlerisch dicsekvő; hencegő; kérkedő
Praktik (e) 1. fogás; fortély; praktikum; 2. gyakorlat
Praktikant (r) 1. gyakorló orvos; 2. gyakornok

praktisch

1. gyakorlati; 2. gyakorlatias; praktikus; ügyes; 3.
gyakorlatilag; praktisch bewährt: a gyakorlatban bevált;
4. gyakorló; 5. használható; hasznos; praktikus

praktizieren gyakorlatot folytat; praktizál
Präliminarien (Pl.) előzetes megállapítások
Praline (e) praliné

prall
ruganyos; rugalmas; kemény; feszes; in der prallen
Sonne: a tűző napon; an der prallen Sonne: a tűző napon

prallen 1. tűz (napfény); 2. ütközik; verődik
Präludium (s) előjáték; prelúdium (zene)
Prämie (e) prémium; díj; jutalom
prämiieren díjaz; jutalmaz
Prämisse (e) előzmény
prangen 1. dicsekszik; kérkedik; 2. díszeleg; pompázik
Pranke (e) mancs
Präparat (s) 1. gyógyszerkészítmény; 2. preparátum
präparieren kipreparál
Präposition (e) elöljárószó; viszonyszó; prepozíció (nyelvt)
Prärie (e) préri
Präsens (s) jelen idő (nyelvt)
präsentieren 1. átnyújt; felajánl; 2. előterjeszt
Präsenz (e) jelenlét
Präsident (r) elnök
Präsidentschaft (e) elnökség
Präsidialrat (r) elnöki tanács
präsidieren elnököl



Präsidium (s) elnökség; főkapitányság

prasseln
1. henceg; kérkedik; dicsekszik; 2. sustorog; sistereg;
serceg; pattog; 3. zuhog; kopog; ver

prassen tobzódik; dőszöl
Präteritum (s) múlt idő; praeteritum (nyelvt)
Pratze (e) mancs; pracli
Praxis (e) 1. gyakorlat; praxis; 2. tapasztalat
präzis pontos; precíz
Preßburg Pozsony
Preßbüro (s) sajtóiroda
predigen prédikál (átv. is)
Prediger (r) prédikátor; igehirdető; hitszónok
Predigt (e) szentbeszéd; hitszónoklat; prédikáció
Preßhaus (s) présház

Preis (r)
1. ár; 2. dicséret; um jeden Preis: minden áron;
mindenáron; zum halben Preis: féláron; 3. díj; jutalom

Preisangebot (s) árajánlat
Preisausscheiben (s) pályázati felhívás
Preisbestimmung (e) ármegállapítás
Preiselbeere (e) vörös áfonya
preisen dicsőít; magasztal; dicsér
Preisenhöhung (e) áremelés; áremelkedés
Preisermäßigung (e) árengedmény
Preisfrage (e) versenytétel
preisgeben kiszolgáltat; felad; feláldoz
preisgeben s. kiszolgáltatja magát; feláldozza magát
preisgekrönt jutalmazott; díjazott
preisgeschenkt kedvezményes; leszállított árú
Preisherabsetzung (e) árlaszállítás
preislich dicséretes
Preisliste (e) árjegyzék
Preisnachlaß (r) árengedmény
Preispolitik (e) árpolitika
Preisreiten (s) díjlovaglás (sp)
Preisrichter (r) versenybíró; zsűritag
Preisschwankung (e) áringadozás
Preissenkung (e) árleszállítás; árengedmény
Preisstufe (e) árkategória
Preissturz (r) árzuhanás
Preisträger (r) díjnyertes; kitüntetett
Preistreiber (r) árdrágító
Preisunterschied (r) árkülönbözet; árkülönbség
preiswert jutányos
prekär kétes; bajos; kényes
Preßkohle (e) brikett
prellen becsap; rászed
Preßluft (e) sűrített levegő
Premiere (e) bemutató; premier
Premierminister (r) miniszterelnök
Preßprozeß (r) sajtóper
Presbyterianer (r) presbiteriánus
Presse (e) 1. baj; szorultság; 2. nyomda; sajtó; 3. prés
Presseagentur (e) sajtóügynökség
Pressedienst (r) sajtószolgálat
Presseerklärung (e) sajtónyilatkozat
Pressefreiheit (e) sajtószabadság
pressen présel; megszorít; nyom; összeszorít; összezsúfol



Presseschau (e) sajtószemle
Preuße (r) porosz (ember)
Preußen Poroszország
Preußin (e) porosz nő
preußisch porosz
prickeln ingerel; csiklandoz
Priester (r) pap
Priesteramt (s) papság; papi hivatás
priesterlich papi
Priesterrum (s) ld. Priesterschaft
Priesterschaft (e) papság
Priesterweihe (e) papszentelés
prima elsőrendű; príma
Primaner (r) << a német középiskola 8. vagy 9. osztályának tanulója
primär elsődleges; eredeti
Primas (r) prímás
Primel (e) kankalin
primitiv primitív
Primogenitur (e) elsőszülöttségi jog
Primus (r) osztályelső; évfolyamelső
Primzahl (e) prímszám; törzsszám
Prinz (r) herceg
Prinzessin (e) hercegnő
Prinzip (s) elv
prinzipell 1. elvből; 2. elvi
Prinzipienfrage (e) elvi kérdés
prinzlich hercegi
Prinzregent (r) régensherceg
Priorität (e) elsőbbség; prioritás
Prise (e) 1. csipet; 2. tubák; 3. zsákmány
Prisma (s) 1. hasáb; 2. prizma
Pritsche (e) 1. nádpálca; 2. priccs; 3. sulyok; verőfa
priv. (privat) magán /röv./
privat személyes; privát; magán
Privatangelegenheit (e) magánügy
Privatbeamte (e) magántisztviselő
Privatbesitz (r) magántulajdon
Privatdetektiv (r) magánnyomozó
Privateigentum (s) magántulajdon
Privateingang (r) különbejárat
Privatgespräch (s) magánbeszélgetés
privatisieren privatizál
Privatklinik (e) szanatórium
Privatleben (s) magánélet
Privatlehrer (r) magántanár
Privatmann (r) magánember
Privatpraxis (e) magánrendelés
Privatreise (e) egyéni utazás
Privatschule (e) magániskola
Privatstunde (e) magánóra
Privatwohnung (e) magánlakás
Privatzimmer (s) fizető vendégszoba
Privileg (s) kiváltság; privilégium
pro -ként; -ért

Probe (e)

1. bizonyíték; eine Probe mit etw. machen: kipróbál vmit;
eine Probe mit etw. anstellen: kipróbál vmit; jn. auf die
Probe stellen: próbára tesz vkit; 2. próba; kísérlet



Probeflug (r) próbarepülés
Probejahr (s) próbaév
proben próbál
Probensammlung (e) mintakollekció
Probestück (s) 1. mintadarab; 2. próbamunka
Probezeit (e) próbaidő
Probierbüste (e) próbababa

probieren

1. kipróbál; megpróbál; megkísérel; 2. megkóstol;
megízlel; 3. megvizsgál; elemez; kémlel; man probiert !:
próba szerencse !; probieren geht über Studieren:
gyakorlat teszi a mestert

Probierglas (s) kémcső
Problem (s) probláma; kérdés; ügy
Problematik (e) problematika
problematisch problematikus
Produkt (s) 1. szorzat; 2. termék; gyártmány
Produktenhandel (r) gabonakereskedelem
Produktion (e) 1. hozam; 2. produkció; mutatvány; 3. termelés
produktionsfähig termőképes
Produktionsgenossenschaft (e)termelőszövetkezet
Produktionskraft (e) termelőerő
Produktionsleiter (r) gyártásvezető
Produktionsmittel (s) termelőeszköz
Produktionsweise (e) termelési mód
produktiv alkotó; termelő
Produktivität (e) termékenység
produzieren 1. bemutat; produkál; 2. létrehoz; termel; előállít
produzieren s. produkálja magát
Prof. (Professor) prof. (professzor) /röv./
profan 1. avatatlan; 2. világi
Profession (e) hivatás; foglalkozás; mesterség
professionell hivatásos

Professor (r)
1. egyetemi tanár; professzor; 2. középiskolai tanár
(Ausztria)

Profi (r) profi (sp)
Profil (s) profil; oldalnézet; arcél
Profit (r) profit; haszon; nyereség
profitabel nyereséges
profitieren profitál; hasznot húz
Prognose (e) prognózis
Programm (s) 1. műsor; program; 2. program
programmatisch programszerű
programmgemäß programszerű
programmieren 1. programba iktat; programba felvesz; 2. programoz
Programmusik (e) programzene
Programmvorschau (e) filmelőzetes
progressiv haladó; progresszív
Projekt (s) terv; tervezet
projektieren megtervez
Projektil (s) lövedék
Projektion (e) 1. vetítés; 2. vetület
Projektionsapparat (r) vetítőgép; vetítőkészülék
Projektionsschirm (r) vetítővászon
projizieren vetít
Pro-Kopf-Produktion (e) egy főre jutó termelés
Prokurist (r) cégvezető
Prolog (r) 1. előjáték; 2. előszó; bevezetés; prológus



Promenade (e) 1. séta; 2. sétány
Promenadenweg (r) sétány
promenieren sétál; sétálgat
Promille (e) ezrelék
prominent kiváló
promovieren 1. doktorál; 2. doktorrá avat
prompt készséges; gyors; azonnali
Pronomen (s) névmás
Propaganda (e) propaganda
propagieren propagál; hirdet; terjeszt
Propeller (r) propeller; hajtócsavar; légcsavar
Prophet (r) próféta
Prophetie (e) jóslat; jövendölés; prófécia
prophetisch prófétai
prophezeien megjósol; megjövendöl
Prophezeiung (e) jóslás; jóslat; jövendölés
Proportion (e) arány; viszony
proportional arányos
Proportionalität (e) arányosság
proportioniert 1. arányos; 2. ld. proportionieren
Proposition (e) javaslat; indítvány; propozíció
Propst (r) prépost (katolikus); esperes (protestáns)
Prosa (e) próza
Prosaiker (r) prózaíró

prosaisch
prózai; prosit !: egészségére ! (koccintáskor); prosit
Neujahr !: boldog új évet !

Prospekt (r) prospektus; ismertetés; tájékoztató
Prostituierte (e) prostituált
Prostitution (e) prostitúció
prot. (protestanisch) protestáns /röv./
Prot. (Protokoll) jkv. (jegyzőkönyv) /röv./
protegieren pártfogol; protezsál
Protektion (e) protekció
Protest (r) óvás; tiltakozás
Protestant (r) protestáns
protestantisch protestáns
protestieren tiltakozik; protestál
Prothese (e) 1. művégtag; 2. protézis; műfogsor
Protokoll (s) jegyzőkönyv; zu Protokoll nehmen: jegyzőkönyvbe vesz
Protokollführer (r) jegyző
Prototyp (r(s) prototípus
Protz (r) pöffeszkedő; hivalkodó (ember)
protzen pöffeszkedik; hivalkodik
Prov. (Provinz) tartomány /röv./
Proverb (s) közmondás
Proviant (r) élelem; élelmiszer; elemózsia
proviantieren élelmez
Provinz (r) 1. tartomány; provincia; 2. vidék; in der Provinz: vidéken
provinzial vidéki
Provision (e) jutalék
Provizstadt (e) vidéki város
Provokateur (r) felbujtó; provokátor
Provokation (e) kihívás; provokálás; provokáció
provokatorisch kihívó; provokáló
provozieren provokál
Proz. (Prozent) % (százalék) /röv./



Prozeß (r)

1. lefolyás; folyamat; jm. einen Prozeß anhangen: pert
indít vki ellen; beperel vkit; gegen jn. einen Prozeß
anhängig machen: pert indít vki ellen; gegen jn. einen
Prozeß führen: pereskedik vkivel; mit jm. einen Prozeß
führen: pereskedik vkivel; kurzen Prozeß machen: nem
sokat teketóriázik; 2. per

Prozedur (e) eljárás; procedúra
Prozent (s) százalék; zu hohen Prozent: nagy kamatra
-prozentig -százalékos
Prozentrechnung (e) százalékszámítás
prozentual százalékos
prozessieren pereskedik; pert folytat
Prozession (e) felvonulás; körmenet
prüde szemérmeskedő; álszemérmes; prűd

prüfen
1. levizsgáztat; 2. megvizsgál; átvizsgál; ellenőriz; átnéz;
kivizsgál; 3. próbára tesz

Prüfer (r) vizsgáztató
Prüfflug (r) próbarepülés
Prüfling (r) vizsgázó
Prüfstein (r) próbakő

Prüfung (e)

1. megpróbáltatás; die Prüfung bestehen: átmegy a
vizsgán; die Prüfung machen: vizsgázik; 2. vizsga; 3.
vizsgálat; próba

Prüfungstermin (r) vizsganap
Prüfungsverfahren (s) vizsgálati eljárás
Prüfzeit (e) próbaidő
Prügelei (e) verekedés
Prügelknabe (r) bűnbak
prügeln megver
prügeln s. verekedik
Prunk (r) pompa; fény; dísz; ragyogás
prunken pompázik; díszeleg
prunklos egyszerű; dísztelen
Prunksaal (r) díszterem
Prunkstück (s) díszpéldány
prunkvoll pompás; fényes; díszes; ragyogó
PS (Pferdestärke) LE (lóerő) /röv./
PS (Postkriptum) ui.; u.i. (utóirat) /röv./
Psalm (r) zsoltár
Pseudonym (s) álnév
Psyche (e) lélek
Psychiater (r) elmegyógyász; pszichiáter
psychisch lelki; pszichikai
Psychoanalyse (e) pszichoanalízis
Psycholog (r) pszichológus
Psychologie (e) lélektan; pszichológia
psychologisch lélektani; pszichológiai
Psychopat (r) pszichopata

Pubertät (e)
serdülőkor; pubertás; publik machen: nyilvánosságra
hoz; közzétesz

Publikation (e) közlemény
Publikum (s) 1. közönség; publikum; 2. nyilvános előadás (egyetemen)
publizieren közöl; publikál
Pudding (r) puding

Pudel (r)
uszkár; das ist also des Pudels Kern: erre megy hát ki a
játék

Pudelmütze (e) kucsma



Puder (r) púder; hintőpor
pudern bepúderez
Puderzucker (r) porcukor
Puff (r) 1. buggy; puff; 2. ütés; lökés; puffanás
puffen 1. durrant; pufogtat; 2. puffan; durran; 3. püföl; lök;
Puffer (r) 1. borgonyafánk; puffancs; 2. ütköző; lökhárító (műsz)
P-Zug (r) (Personenzug)személyvonat /röv./
Pullover (r) pulóver

Puls (r)

érverés; szívverés; pulzus; jm. den Puls fühlen:
megtapogatja vkinek a pulzusát; jm. den Puls fühlen:
tapogatózik vkinél (átv.)

Pulsader (e) ütőér
pulsieren lüktet; pulzál
Pulsschlag (r) érverés
Pult (s) 1. emelvény; 2. polc; pult
Pulver (s) 1. por; 2. puskapor; lőpor
pulverig poros
pulverisieren porlaszt
Pulvermagazin (s) lőportár (kat)
Pulverturm (r) lőportorony
Pump (r) kölcsön
Pumpe (e) szivattyú; pumpa
pumpen 1. kiszivattyúz; 2. kölcsönöz
Pumps (pl.) körömcipő
punkt pont; éppen

Punkt (r)

1. pont; 2. szempont; toter Punkt: holtpont; ein wunder
Punkt: fájó pont; érzékeny pont; auf dem Punkt stehen:
azon a ponton van; már ott tart; auf dem Punkt sein:
azon a ponton van; már ott tart; bis zu einem gewissen
Punkte: bizonyos fokig; bizonyos mértékben; etw. Punkt
für Punkt durchgehen: pontról pontra megvizsgál vmit;
etw. von Punkt zu Punkt durchgehen: pontról pontra
megvizsgál vmit; wir einigten uns über diesen Punkt:
egyetértettünk ebben a kérdésben; Sieg nach Punkten:

Pünktchen (s) pontocska
Punktekampf (r) pontverseny (sp)
pünkteln pettyez; kipontoz

pünktlich
pontos; er kommt immer pünktlich: mindig pontos; mindig
pontosan jön

Pünktlichkeit (e) pontosság
Punktrennen (s) pontverseny
Punktrichter (r) pontozóbíró
Punktzahl (s) pontszám
Punsch (r) puncs
Pupille (e) pupilla
Puppe (e) 1. baba; báb; bábu; 2. próbababa
Puppengesicht (s) babaarc
Puppenspiel (s) bábjáték
Puppenspielertheater (s)bábszínház
Puppentheater (s) bábszínház
Puppenwagen (r) babakocsi
pur tiszta; puszta; merő; pures Gold: színarany
Püree (e)(s) püré; pép
purgieren megtisztít
Purgiermittel (s) hashajtó
Puritaner (r) puritán
puritanisch puritán



Purpurmantel (r) bíborpalást
purpurrot bíborvörös

Purzelbaum (r)
bukfenc; einen Purcelbaum machen: bukfencet vet;
einen Purcelbaum schlagen: bukfencet vet

purzeln bukfencezik
Puste (e) szusz; szufla
Pustel (e) pattanás
Pußta (e) puszta
Pute (e) pulykatojó; dumme Pute !: buta liba !
Puter (r) pulykakakas
puterrot pulykavörös
Putsch (r) államcsíny; puccs
Putz (r) 1. cicoma; dísz; 2. vakolat
putzen 1. díszít; cicomáz; 2. megtisztít; megpucol; 3. vakol

putzen s.

1. kiöltözik; cicomázkodik; 2. tisztálkodik; Pferde putzen:
lovat csutakol; sich die Zähne putzen: fogat mos; sich die
Nase putzen: kifújja az orrát /

Putzfrau (e) takarítónő
putzig mókás; bohókás; furcsa; fura
Putzlappen (r) tisztítórongy
Putzmacherei (e) kalaposműhely
Putzmacherin (e) kalaposnő
Putzmittel (s) tisztítószer
Putznarr (r) divatbolond
putzsüchtig cicomázkodó
Putztuch (s) porrongy
Putzwerkzeug (s) tisztítószerszám
pw. (postwendend) postafordultával /röv./
Pygmäe (r) pigmeus
Pyjama (r)(s) pizsama
Pyramide (e) 1. gúla; 2. piramis
Pyrenäen (Pl.) Pireneusok
Pyrenäenhalbinsel (e) Pireneusi-félsziget
pyrenäisch pireneusi
Pyrotechnik (e) pirotechnika; tűzszerészet
Pyrotechniker (r) pirotechnikus; tűzszerész

pythagoreisch
pithagoraszi; püthagoraszi; pythagoreischer Lehrsatz:
Pitagorasz tétele; Pitagorasz-tétel

Pz. (Parzellenzahl) hrsz. (helyrajzi szám) /röv./
q (Quintal) q (mázsa) /röv./
Quacksalber (r) kuruzsló; sarlatán
Quadrat (s) négyzet
Quadratmeter (s) négyzetméter
Quadratwurzel (e) négyzetgyök
quadrieren 1. egybevág; 2. négyzetre emel
quäken 1. brekeg; 2. kuruttyol; karattyol; 3. nyafog
Qual (e) kín
quälen kínoz; megkínoz
quälen s. 1. gyötrődik; kínlódik; 2. kínozza magát
Quälerei (e) kínzás
Qualifikation (e) minősítés
qualifiziert 1. minősített; 2. szakképzett
Qualität (e) 1. képesség; 2. minőség
qualitativ minőségi
Qualm (r) füstgomoly
qualmen 1. füstöl; 2. gomolyog
qualmig 1. füstös; 2. gomolygó



qualvoll gyötrelmes; kínos
Quantität (e) mennyiség
quantitativ mennyiségi
Quarantäne (e) vesztegzár
Quark (r) 1. túró; 2. vacak; semmiség
Quart (e) 1. kvart (sp/zene); 2. negyed
Quart (s) negyedrét
Quartal (s) negyedév
Quartier (s) szállás; kvártély
Quarz (r) kvarc
quasseln fecseg
Quaste (e) bojt
Quatsch (r) sületlenség; hülyeség
quatschen locsog
quatschnaß csuromvizes
Quecksilber (s) higany
Quelle (e) forrás
quellen 1. bugyog; 2. kiduzzad; megdagad
Quellenwerk (s) forrásmű

quer

1. átlós; haránt; rézsútos; 2. keresztbe; keresztben;
ferdén; haránt; kreuz und quer: összevissza; keresztül-
kasul; 3. visszás; fonák

Querbinde (e) keresztkötés

Quere (e)
keresztirány; jm. in die Quere kommen: keresztezi vkinek
az útját

queren keresztez
querfeldein toronyiránt
Quergasse (e) keresztutca
Querschnitt (r) keresztmetszet
querüber szemben
quetschen 1. összezúz; 2. szétnyom; présel
Quetschung (e) zúzódás
quieken sivít; visít; sivalkodik
quietschen 1. csikorog; 2. sivalkodik
Quirl (r) habaró

quirlen
1. habar; 2. pörget; quitt mavhen: kiegyenlít; elintéz; wir
sind quitt: kvittek vagunk

Quitte (e) birsalma
quittieren nyugtáz
Quittung (e) nyugta; elismervény
Quiz (s) kvíz; ki mit tud ?; ki miben tudós ?
Quizz (s) kvíz; ki mit tud ?; ki miben tudós ?
quoll ld. quellen
Quote (e) hányad; kvóta
Quotient (r) hányados
Raab Győr
Raab (e) Rába
Rabbiner (r) rabbi
Rabe (r) holló
Rabenmutter (e) szívtelen anya
rabenschwarz hollófekete
Rache (e) bosszú; an jm. Rache nehmen: bosszút áll vkin
rächen megbosszul
Rachen (r) torok; garat
rächen s. bosszút áll
rackern (s.) gürcöl
Rad (s) 1. kerék; 2. kerékpár; bicikli



Radatt (r)
zsivaj; zenebona; er radebrecht das Ungarisch: töri a
magyart

radeln kerékpározik; biciklizik
radfahren kerékpározik
Radfahren (s) kerékpározás; biciklizés
Radfahrer (r) kerékpáros
radieren 1. karcol; rézkarcot készít; 2. radíroz
Radiergummi (r) radír; radírgumi
Radierung (e) rézkarc
Radieschen (s) hónapos retek
radikal gyökeres; radikális
Radio (r)(s) rádió; Radio hören: rádiót hallgat
Radrennen (s) kerékpárverseny
Radweg (r) kerékpárút
raffen 1. feltűz; redőz; 2. megragad
raffen s. összekapja; összeszedi magát
raffinieren finomít
raffiniert 1. finomított; 2. kifinomult; 3. rafinált; körmönfont
Rage (e) düh
ragen emelkedik
Rahm (r) tejföl
rahmen 1. keretez; 2. lefölöz
Rahmen (r) keret; ráma
Rahmkäse (r) krémsajt
Rain (r) mezsgye
Rakete (e) rakéta
rammen 1. döngöl; cölöpöz; 2. nekimegy
Rampe (e) 1. feljáró; felhajtó; 2. rakodó (vasút); 3. rivalda (színház)
Ramschware (e) maradék áru

Rand (r)
szél; perem; außer Rand und Band kommen: kijön a
sodrából

randalieren garázdálkodik
Randnote (e) széljegyzet
rang ld. ringen

Rang (r)
1. emelet (színház); 2. rang; rendfokozat; ersten Ranges:
elsőrendű; jm. den Rang ablaufen: felülmúl vkit

Range (r) kölyök; csibész
rangieren 1. rendez; tolat (vasút); 2. sorol (rangsorba)
rangweise rang szerint
rank karcsú; hajlékony
Ranke (e) kacs; inda
Ränke (Pl.) ármánykodás; fondorlat
ranken felkapaszkodik
Ränkenschmied (r) cselszövő
rann ld. rinnen
rannte ld. rennen
Ranunkel (e) boglárka
Ranzen (r) 1. iskolatáska; 2. tarisznya
ranzig avas
rapid gyors
Rappe (r) fekete ló
rappelig hóbortos
rappeln csörömpöl; zörög
rar ritka; gyér
Rarität (e) ritkaság
rasch gyors; hirtelen
rascheln zizeg; zörög



rasen 1. őrjöng; tombol; 2. száguld; vágtat
Rasen (r) pázsit; gyep

rasend
1. őrjöngő; tomboló; száguldó; 2. rettentően; rasender
Beifall: tomboló siker

Rasenmäher (r) fűnyíró
Rasenmähmaschine (e) fűnyíró
Rasierapparat (r) borotva; elektrischer Rasierapparat: villanyborotva
rasieren megborotvál
rasieren s. borotválkozik
Rasierklinge (e) borotvapenge
Rasiermesser (s) borotva
Räson (e) belátás; észszerűség; értelem
raspeln reszel
Rasse (e) faj; fajta
rasseln 1. csörömpöl; zörög; 2. csörtet
Rast (e) pihenés; pihenő
rasten megpihen
rastlos szüntelen; nyughatatlan
Raststätte (e) pihenőhely

Rat (r)

1. tanács; 2. tanács (testület); 3. tanácskozás; 4.
tanácsos (személy); sich Rat holen: tanácsot kér; jn. um
einen Rat fragen: tanácsot kér vkitől; jn. um einen Rat
bitten: tanácsot kér vkitől; keinen Rat wissen:
tanácstalan; mit jm. zu Rate gehn: tanácskozik vkivel; jm.
zu Rate ziehen: kikéri vki tanácsát

Rate (e) 1. részesedés; járulék; 2. részlet
raten kitalál
raten +D +zu +D tanácsol vkinek vmit
ratenweise részletekben
Ratenzahlung (e) részletfizetés
Rathaus (s) városháza
Ration (e) adag
rationalisieren észszerűsít; racionalizál
rationell 1. észszerű; 2. gazdaságos
rationieren adagol
rätlich 1. tanácsi; 2. tanácsos; ajánlatos
ratlos tanácstalan
ratsam tanácsos
ratschen 1. hadar; 2. kerepel
Ratschlag (r) ld. Rat
ratschlagen tanácskozik; tanakodik
Rätsel (s) 1. rejtély; 2. rejtvény
rätselhaft rejtélyes
Ratte (e) patkány
rattern kattog; zakatol
Raub (r) 1. rablás; 2. zsákmány
rauben elrabol
Räuber (r) rabló
Rauberei (e) rablás
räuberisch rabló
Raubmord (r) rablógyilkosság
Raubtier (s) ragadozó állat
Raubüberfall (r) rablótámadás
Raubwild (s) dúvad
Raubzug (r) rablóhadjárat
Rauch (r) füst
räuchen 1. dohányzik; 2. füstöl; 3. megfüstöl



Raucher (r) dohányos
Räucherkäse (r) füstölt sajt
Rauchfang (r) kémény
Rauchfleisch (s) füstölt hús
rauchfrei füstmentes
rauchig füstös
Rauchwaren (Pl.) 1. dohányáru; 2. szőrmeáru
Räude (e) rüh
raufen tépdes; szaggat
raufen (s.) verekedik; dulakodik
Rauferei(e) verekedés
rauh 1. érdes; durva; 2. zord; nyers
Rauhreif (r) zúzmara
Rauhware ld. Rauchwaren
Raum (r) 1. helyiség; 2. tér; hely
räumen 1. kiürít; 2. összetakarít
Raumfahrt (e) űrhajózás; űrrepülés
Rauminhalt (r) térfogat; köbtartalom; befogadóképesség
Raumkapsel (e) űrkabin
räumlich térbeli
Räumlichkeit (e) helyiség
Raumschiff (s) űrhajó
Raupe (e) hernyó
Rausch (r) mámor
rauschen zúg; zsong; zuhog
Rauschmittel (s) kábítószer
räuspern (s.) krákog; torkát köszörüli
Reagenzglas (s) kémcső
reagieren reagál
Reaktion (e) reakció
reaktionär reakciós
real reális
realisieren realizál
Realität (e) realitás
Reallohn (r) reálbér
Rebe (e) szőlővessző; venyige
Rebell (r) lázadó
rebellieren fellázad; lázadozik
rebellisch lázadó
Rebhuhn (s) fogoly (madár)
rechen gereblyéz
Rechen (r) 1. gereblye; 2. ruhafogas
Rechenmaschine (e) számológép

Rechenschaft (e)

számadás; Rechenschaft ablegen: számot ad; beszámol;
jn. zur Rechenschaft ziehen für etw.: vkit felelősségre
von vmiért

Rechenschieber (r) logarléc
Rechenzentrum (s) számítástechnikai központ
rechnen 1. számít; 2. számol
Rechnen (s) 1. számolás; 2. számtan

Rechnung (e)
1. számítás; tervezés; Rechnung tragen: számításba
vesz; számol vmivel; 2. számla; 3. számolás



recht

1. helyes; kellő; illő; 2. igaz; 3. jobb (oldal); 4. valódi;
igazi; eben gerade recht: épp jókor; es geschieht ihm
recht !: úgy kell neki !; das ist mir recht: ez nekem
megfelelő; es ist mir nicht recht: nincs ínyemre; jm. recht
machen: kedvére tesz vkinek; jm. recht tun: kedvére tesz
vkinek; er hat recht behalten: neki lett igaza; du hast
recht: igazad van; ich wäre ein rechter Narr: tisztára
bolond volnék; rechter Winkel: derékszög

Recht (s)
jog; igazság; törvény; Recht sprechen: ítélkezik;
törvénykezik; von Rechts wegen: igazság szerint

Rechtberater (r) jogtanácsos
Rechte (e) jobboldal (parlament)
Rechte (r)(e) 1. a jobb oldali ember; 2. az igazi; 3. igaz ember

Rechte (s)
a helyes; igaz; etwas Rechtes lernen: valami hasznosat
tanul

Rechteck (s) derékszögű négyszög
rechterseits jobbra; jobboldalt
rechtfertigen igazol
rechtgläubig igazhitű
rechthaberisch önfejű; akaratos; mindig neki van igaza
rechtlich 1. jogi; 2. tisztes; derék; rendes
rechtlos jogtalan
rechtmäßig jogszerű; jogos; törvényes
rechts jobbra; jobboldalt; rechts der Rheines: a Rajna jobb
Rechtsanwalt (r) ügyvéd
Rechtsaußen (r) jobbszélső (sp)
Rechtschreibung (e) helyesírás
Rechtsfall (r) jogeset
rechtsfällig pervesztes
Rechtsgrund (r) jogcím
rechtsgültig jogérvényes
rechtshaffen jóravaló; derék
Rechtshandel (r) per (jog)
rechtshin jobb felé; jobbra
rechtskräftig jogerős
rechtskundig törvénytudó
Rechtsregel (e) jobbkézszabály
rechtzeitig kellő időben; jókor; idejében
Reck (s) nyújtó (sp)
Recke (r) dalia
recken kinyújt
recken s. kinyújtózkodik
Recycling (s) újrahasznosítás
Redaktieur (r) szerkesztő
Redaktion (e) 1. szerkesztés; 2. szerkesztőség

Rede (e)

1. beszéd; 2. szóbeszéd; mendemonda; pletyka; davon
kann nicht die Rede sein: szó sem lehet róla; keine Rede
davon !: szó sincs róla !; es ist nicht der Rede wert: szót
sem érdemel; jm. Rede stehen: számot ad; beszámol
vkinek; in Rede stehend: szóban forgó; jn. zur Rede
stellen: kérdőre von vkit; es geht die Rede: azt beszélik;
große Reden führen: fontoskodik; 3. szónoklat

Redegabe (e) beszédkészség

reden

1. beszél; 2. beszélget; du hast gut zu reden: könnyen
beszélsz; könnyű neked; du hast letch zu reden: könnyen
beszélsz; könnyű neked; 3. szól; mond

Redensart (e) szólásmód



redigieren 1. átdolgoz; 2. szerkeszt
redlich becsületes
Redner (r) szónok
redselig bőbeszédű
reduzieren csökkent; redukál
Reeder (r) hajótulajdonos
reell 1. komoly; megbízható; 2. valóságos; tényleges; reális
Referat (s) előadás; beszámoló
Referenz (e) ajánlás
referieren előad

reflektieren
1. gondolkodik; gondolkozik; elmélkedik; 2. igényt tart; 3.
visszaver (fizika)

reformieren megreformál
Regal (s) állvány; polc
Regatta (e) evezősverseny (sp)

rege
eleven; fürge; élénk; ein reges Leben: mozgalmas élet;
rege werden: feléled

Regel (e) 1. szabály; 2. szokás; in der Regel: rendszerint
regelmäßig 1. rendszeresen; rendszerint; 2. szabályos; szabályszerű
regeln szabályoz
regelrecht szabályos; szabályszerű
regelwidrig szabályellenes
regen mozgat; mozdít
Regen (r) eső
regen s. megmozdul; mozog
Regenbogen (r) szivárvány
regendlich vízhatlan
Regenfall (r) esőzés
Regenguß (r) zápor
Regenhaut (e) esőköpeny (átlátszó,vékony)
Regenmantel (r) esőköpeny; esőkabát
Regenschauer (r) futó zápor; záporeső
Regenschirm (r) esernyő
Regent (r) uralkodó
Regenwetter (s) esős idő
Regenwurm (r) földigiliszta
Regie (e) 1. jövedelem; 2. rendezés (film; színház); 3. rezsi
regieren uralkodik
Regierung (e) 1. kormány (hatalmi szerv); 2. uralkodás
Regiment (s) 1. ezred (kat); 2. uralom; vezetés
Regisseur (r) rendező (film; színház)
Register (s) 1. jegyzék; 2. névmutató; tárgymutató; regiszter
registrieren 1. bejegyez; iktat; 2. feljegyez; regisztrál
Regler (r) szabályozó

reglos

mozdulatlan; es regnet wie aus Strömen: szakad az eső;
zuhog az eső; es regnete Bomben: csak úgy hullottak a
bombák

regnerisch esős
regsam élénk
regulär szabályos
regulieren szabályoz
Regung (e) 1. indulat; 2. megmozdulás; mozdulat
regunglos mozdulatlan
Reh (s) őz
rehabilitieren rehabilitál
Reibeisen (s) reszelő
reiben 1. megdörzsöl; dörgöl; 2. megtör



Reiberei (e) súrlódás
Reißbrett (s) rajztábla
Reibung (e) 1. dörzsölés; 2. súrlódás
reibungslos súrlódásmentes
reich gazdag; dús; bőséges
Reich (s) birodalom

reichen

1. elér; terjed vmeddig; 2. futja; elég; soweit das Auge
reicht: ameddig a szem ellát; es reicht: elegendő; 3. nyúl
vmiért; 4. odanyújt

reichhaltig tartalmas
reichlich bőséges
Reichsbahn (e) birodalmi vasút
Reichtum (r) gazdagság; bőség

reißen

1. cibál; rángat; tépdes; 2. elránt; felránt; leránt; 3.
elszakad; megszakad; sich um etw. reißen: töri magát
vmiért; 4. eltép; kitép; letép; elszakít; kiszakít; leszakít

reißend 1. hasogató; szaggató; 2. ragadozó; 3. sebes; rohanó
reif érett; reif werden: megérik; kifejlődik
Reif (r) dér
Reife (e) érettség
reifen 1. megérik; érlelődik; es reift: deresedik; dér van; 2.
Reifen (r) karika; abroncs; gumiabroncs
Reifeprüfung (e) érettségi vizsga
reiflich alapos; beható
Reigen (r) körtánc

Reihe (e)

sor; sorrend; die Reihe ist an mir: rajtam a sor; ich bin an
der Reihe: rajtam a sor; nach der Reihe: sorban;
sorjában; an die Reihe kommen: sorra kerül

Reihefolge (e) sorrend
reihen sorakoztat
reihen s. felsorakozik
Reiher (r) kócsag
reiheweise soronként
reihig soros
Reim (r) 1. rigmus; versike; 2. rím
reimen (s.) 1. összeillik; összefér; 2. rímel

rein
1. ld. herein; 2. nagyon tiszta; 3. tisztára; tisztán;
pusztán; reines Gold: színarany; rein werden: megtisztul

Rein (e) lábas; serpenyő
Reißnagel (r) rajzszeg; rajzszög
Reinemachen (s) 1. nagytakarítás; 2. tisztogatás
reinfallen bedől; felsül
Reinheit (e) tisztaság
reinigen megtisztít
reinigen s. tisztálkodik
Reinigung (e) tisztító; die chemische Reinigung: vegytisztító
reinlich tiszta; rendes
Reinmachen (s) 1. nagytakarítás; 2. tisztogatás
Reinschrift (e) tisztázat
Reis (r) rizs
Reis (s) ág; gally; vessző
Reise (e) út; utazás
Reisebüro (s) utazási iroda
Reiseführer (r) útikalauz (könyv)
reisen utazik; elutazik
Reisende (r)(e) utas
Reisepaß (r) útlevél



Reiseverkehr (r) utasforgalom
Reisfeld (s) rizsföld
Reisig (s) rőzse; Reißaus nehmen: kereket old; megfutamodik
reiten lovagol
Reiter (r) lovas
Reitpferd (s) hátasló
Reißverschluß (r) cipzár
Reiz (r) 1. báj; 2. inger
reizbar ingerlékeny
reizen felingerel; felizgat
reizend 1. bájos; 2. ingerlő
Reißzeug (s) körzőkészlet; rajzkészlet
reizvoll bájos
Reklamation (e) felszólamlás; reklamáció
Reklame (e) reklám; für etw. Reklame machen: reklámoz vmit
reklamieren reklamál
rekommandiert ajánlott
Rekord (r) rekord; csúcsteljesítmény
Rekrut (r) újonc
Rektor (r) rektor
Relation (e) viszonylat
Religion (e) vallás
religiös vallásos
Reliquie (e) ereklye
Remise (e) kocsiszín
Renaissance (e) reneszánsz
Rendezvous (s) randevú; találka
rendtieren 1. jövedelmez; 2. kamatozik
rendtieren s. kifizetődik
Rennbehn (e) versenypálya

rennen
1. ellök; fellök; eltaszít; 2. fut; szalad; száguld; 3. futkos;
rohangál; szaladgál; 4. versenyez (sp)

Rennen (s) verseny
Rennfahrer (r) autóversenyző; motorversenyző; kerékpárversenyző
Rennpferd (s) versenyló
Renntier (s) rénszarvas
Rennwagen (r) versenyautó
renovieren renovál
rentabel jövedelmező
Rente (e) nyugdíj; járadék
Rentne (e) nyugdíj
Rentner (r) nyugdíjas
Rentnerin (e) nyugdíjas nő
reorganisieren újjászervez
Reparatur (e) javítás
Reparaturwerkstatt (e) javítóműhely
reparieren 1. megjavít; kijavít; 2. orvosol
repatriieren visszahonosít
Reportage (e) tudósítás; riport
Reporter (r) tudósító; riporter
Repräsentant (r) 1. képviselő; 2. reprezentás
repräsentieren 1. képvisel; 2. reprezentál
reproduzieren 1. felidéz; reprodukál; 2. másol
Reptilien (Pl.) hüllők; csúszómászók
Republik (e) köztársaság
republikanisch köztársasági; republikánus
Requisiten (Pl.) kellékek



Reserve (e) 1. tartalék; 2. tartózkodás
reservieren fenntart; tartalékol; lefoglal
reserviert 1. fenntartott; 2. tartózkodó
Residenz (e) székhely
resolut elszánt
Resolution (e) határozat
resp. (respektive) ill. (illetve; illetőleg) /röv./
Respekt (r) tisztelet; tekintély
respektieren tisztel
Rest (r) maradék
Restaurant (s) étterem; vendéglő
restaurieren helyreállít; restaurál
restlich megmaradó; maradék
restlos maradéktalan; teljes
Resultat (s) eredmény
Retikül (s) kézitáska
Retourfahrkarte (e) menettérti jegy
rettbar menthető
retten megment; kiment; kiszabadít
retten s. megmenekül; er war nicht zu retten: menthetetlen volt
Rettlich (r) retek
Rettung (e) 1. a mentők; 2. menekülés; 3. mentés
Rettungsdienst (r) mentőszolgálat
Rettungsleute (Pl.) mentők
Rettungswagen (r) mentőautó
Reue (e) bánat; megbánás
reuen megbán; sajnál
reuig bűnbánó; töredelmes
Revanche (e) 1. bosszú; 2. revans; viszonzás; 3. visszavágó
revidieren átvizsgál
Revier (e) bányakerület
Revier (s) 1. gyengélkedő (szoba); 2. kerület; körzet; 3.
Revision (e) átvizsgálás; revízió
Revolte (e) lázadás
Revolution (e) forradalom
revolutionär forradalmi
Revolutionär (r) forradalmár
Revolver (r) revolver; pisztoly

Rezept (s)
recept; nach einem uralten Rezept: egy ősrégi recept
szerint

rezeptfrei recept nélkül vehető (gyógyszer)
Rezeption (e) recepció
rezeptpflichtig receptköteles (gyógyszer)
Rhein (r) Rajna
Rheinland (s) Rajna-vidék
rhythmisch ütemes; ritmikus
riß ld. reißen
Riß (r) 1. rejz; vázlat; 2. szakadás; repedés
Ribisel (e) ribiszke; ribizli
Ribisl (e) ribiszke; ribizli

richten
1. elítél; kivégez vkit; 2. elkészít; előkészít; 3. megigazít;
helyreigazít; rendbehoz; 4. ráirányít; 5. szegez; intéz

richten s.

1. igazodik; 2. irányul; szegeződik; 3. készülődik; richte
das Essen !: készítsd el az ebédet !; tálalj !; eine Frage
an jn. richten: kérdést intéz vkihez; in die Höhe richten:
felállít; zugrunde richten: tönkretesz

Richter (r) bíró



richtig

1. helyes; jó; igaz; 2. rendes; csakugyan; igazán; das
richtige Alter: a megfelelő életkor; richtiges Deutsch:
helyes németség; ist das der richtige Zug ?: ez a mi
vonatunk ?; die Uhr geht richtig: az óra jól jár

richtigstellen helyreigazít; helyesbít
Richtlinie (e) 1. irányelv; 2. irányvonal
Richtung (e) 1. irány; 2. irányzat; 3. megigazítás
rieb ld. reiben

riechen
1. megszagol; es riecht gut: jó szaga van; riechen lassen:
megszagoltat; 2. szagot áraszt

Riegel (r) 1. retesz; 2. szelep
riegeln elreteszel
Riese (r) óriás

rieseln
1. csörgedezik; 2. permetez; es rieselt: szemerkél; szitál
az eső; es rieselt mir kalt über den Rücken: borsódzik a

riesig óriási; ich freue mich riesig: borzasztóan örülök
riet ld. raten
Riff (s) szirt; sziklazátony
rigorös szigorú
Rigorosum (s) szigorlat
Rille (e) rovátka; barázda

Rind (s)
szarvasmarha; Rinderrouladen mit pkanter Soße:
marharolád pikáns mártással

Rinde (e) kéreg; héj
Rinderherde (e) gulya; csorda
Rindfleisch (s) marhahús
Rindsuppe (e) marhahúsleves
Ring (r) 1. gyűrű; karika; 2. körút; 3. szorító; ring (sp)
Ringelnatter (e) vízisikló
Ringelspiel (s) körhinta
ringen 1. birkózik; küszködik; vívódik; 2. kicsavar; 3. küzd vmiért

ringen s.
1. birkózás; 2. csavarodik; gyűrűzik; nach Atem ringen:
levegőért kapkod; die Hände ringen: kezét tördeli

rings körül
ringsum körös-körül
Rinne (e) lefolyó

rinnen
folyik; csepeg; csöpög; csurog; der Regen rinnt: zuhog
az eső

Rippe (e) borda
Rippenfell (s) mellhártya
Rippenfleisch (s) oldalas (hús)
riskieren kockáztat
rissig repedezett; szakadozott
Rist (r) lábfej háta; rüszt
ritt ld. reiten
Ritt (r) lovaglás
Ritter (r) lovag
ritterlich lovagias
Ritze (e) karcolás; repedés
ritzen megkarcol
Rivale (r) vetélytárs; versenytárs; rivális
rivalisieren vetélkedik; rivalizál
Roß (s) ló; paripa; hoch zu Roß: lóháton; lóhátról (átv.)
Robbe (e) fóka
robust robusztus
roch ld. riechen
röcheln hörög



Rock (r) 1. kabát; 2. szoknya
Rockmusik (e) rockzene
Rodel (r)(e) szánkó
rodeln 1. irt (erdőt); 2. szánkázik; szánkózik
Rogen (r) halikra
Roggen (r) rozs
roh 1. nyers; durva; 2. nyers; főtlen
Roßhaar (s) lószőr
Roheit (e) durvaság
Rohgewicht (s) nyers súly
Roßhirt (r) csikós
Rohkost (e) nyerskoszt
Rohmaterial (s) nyersanyag
Rohmaterialversorgung (e)nyersanyagellátás
Rohr (s) 1. cső; 2. nád
Röhre (e) 1. cső; 2. sütő
Rohseide (e) nyersselyem
Rohstoff (r) nyersanyag
Rolladen (r) redőny

Rolle (e)
1. mángorló; 2. orsó; csiga; görgő; henger; 3. szerep; 4.
tekercs

rollen
1. dübörög; morajlik; 2. gördít; gurít; 3. gördül; gurul;
forog; 4. mángorol; 5. összecsavar; felgöngyölít

rollen s. hempereg; gurul
Rollenbesetzung (e) szereposztás
Rollenverteilung (e) szereposztás
Rollfeld (s) kifutópálya (rep)
Rollfilm (r) tekercsfilm
Rollstuhl (r) tolószék
Rolltreppe (e) mozgólépcső
Rom Róma
Roman (r) regény
Romanik (e) román stílus
romanisch román stílusú
romantisch romantikus
Römer (r) római (ember)
römisch római
röntgen megröntgenez
Röntgenarzt (r) röntgenorvos
Röntgenstrahl (r) röntgensugár
rosa rózsaszín
Röschen (s) rózsácska
Rose (e) rózsa
rosenfarbig ld. rosa
Rosenkohl (r) kelbimbó
Rosenstock (r) rózsatő
rosig rózsás
Rosine (e) mazsola
Rosmarin (r) rozmaring
Rössel (s) ld. Springer
Rost (r) 1. rostély; 2. rozsda
Rostbraten (r) rostélyos
rostbraun rozsdabarna
rosten 1. megpörköl; megpirít; 2. megrozsdásodik; berozsdál
rostfrei rozsdamentes
rostig rozsdás
rot piros; vörös



rotbäckig pirospozsgás
rotbärtig rőtszakállú
Röte (e) pír; vörösség
Röteln (Pl.) rubeola
röten pirosít
röten s. pirosodik; kipirul
rotfleckig pirosfoltos; vörhenyes
rothaarig vörös hajú
Rothirsch (r) gímszarvas
Rotkehlchen (s) vörösbegy
rötlich pirosas; vöröses
Rotte (e) 1. banda; horda; 2. csapat; csoport
rotten 1. csoportosul; összeverődik; 2. irt; gyomlál
Rotwein (r) vörösbor
Rotwelsch (s) német tolvajnyelv
Rotwild (s) rőtvad; szarvas
Rotz (r) takony
Route (e) útirány
routiniert gyakorlott; ügyes; rutinos
Ruß (r) korom

Rübe (e)
répa; dei gelbe Rübe: sárgarépa; gelben Rüben:
sárgarépafőzelék; rote Rübe: cékla

Rubrik (e) rovat
ruchbar köztudomású; ruchbar werden: híre kel
ruchlos elvetemült
Ruck (r) lökés; megrántás
Rückantwort (e) válasz
rückbezüglich visszaható (nyelvt)
Rückbleibsel (s) maradék
Rückblick (r) visszapillantás

rücken
1. eltol; elmozdít; 2. hátrál; jm. scharf auf den Lieb
rücken: hevesen megtámad vkit; 3. mozdul; indul

Rücken (r) 1. hát; 2. hegyhát; hegygerinc
Rückenmark (s) gerincvelő
Rückenwirbel (r) hátcsigolya
rückerstatten visszaszolgáltat; visszatérít
Rückfahrkarte (e) menettérti jegy; retúrjegy
rückfällig visszaeső
Rückforderung (e) visszakövetelés
rückgängig visszamenően; rückgängig machen: érvénytelenít
Rückgrat (s) hátgerinc
Rückhalt (r) 1. támasz; 2. tartózkodás; fenntartás
Rückkehr (e) visszatérés
rücklings hátrafelé
Rucksack (r) hátiszák

Rückschlag (r)
1. csapás; 2. visszacsapódás; 3. visszahatás; 4.
visszeseés; hanyatlás

rückschrittlich maradi
Rückseite (e) hátlap; hátoldal

Rücksicht (e)
tekintet; kímélet; tapintat; Rücksicht nehmen auf etw.:
tekintettel van vmire

rücksichtslos kíméletlen; tapintatlan
Rücksichtsnahme (e) odafigyelés
rücksichtsvoll kíméletes; figyelmes; tapintatos
Rücksitz (r) hátsó ülés

Rücksprache (e)
megbeszélés; értekezés; mit jm. Rücksprache nehmen:
megbeszéli a dolgot vkivel



Rückstand (r) 1. hátralék; késedelem; 2. maradék; üledék
rückständig 1. elmaradt; maradi; 2. hátralékos; hátralevő
Rückstrahler (r) macskaszem (járművön)
Rücktritt (r) lemondás; visszalépés
rückwärts 1. hátrafelé; visszafelé; 2. mögött
Rückweg (r) 1. visszatérés; 2. visszaút
Rückzug (r) visszavonulás; hátrálás
Rudel (s) falka; csapat
Ruder (s) 1. evező; 2. kormány
Ruderboot (s) evezős csónak
Ruderer (r) evezős
rudern 1. evez; 2. kormányoz
Rudern (s) evezés
Rudersport (r) evezőssport; evezés
rußen bekormoz
Ruf (r) 1. hírnév; 2. kiáltás; 3. meghívás

rufen

1. hív; szólít; 2. kiált; kiabál; einen Arzt rufen: orvost hív;
um Hilfe rufen: segítségért kiált; du kommst wie gerufen:
épp jókor jössz

Rufname (r) utónév; keresztnév
Rufnummer (e) hívószám
Rufweite (e) hallótávolság
Rufzeichen (s) 1. felkiáltójel; 2. hívójel
Rüge (e) megrovás; dorgálás
rügen 1. kifogásol; 2. megró; megdorgál

Ruhe (e)

nyugalom; csend; pihenés; laß mich in Ruhe !: hagyj
békén !; zur Ruhe gehen: lefekszik; zur Ruhe kommen:
megnyugszik; megáll

ruhelos 1. nyugtalan; 2. szünet nélkül
ruhen 1. nyugszik; pihen; 2. szünetel
Ruhepause (e) szünet
Ruhesessel (r) nyugszék
Ruhestand (r) nyugállomány
Ruhetag (r) szünnap
ruhevoll csendes; békés
Ruhezustand (r) nyugalmi állapot
ruhig nyugodt; csendes
Ruhm (r) dicsőség
rühmen dicsőít
rühmen s. dicsekszik
rühmlich dicséretes
ruhmvoll dicső; dicsőséges
Ruhr (e) 1. Ruhr (folyó); 2. vérhas
Rührei (s) rántotta

rühren
1. kever; kavar; 2. meghat; 3. megmozdít; elmozdít; 4.
származik

rühren s. megmozdul
rührend megható
rührig serény; tevékeny
rührselig érzelgős
rußig kormos
Ruin (r) romlás; wirtschaftlicher Ruin: gazdasági összeomlás;
Ruine (e) rom
ruinieren tönkretesz
Rußland Oroszország
Rumäne (r) román (ember)
Rumänien Románia



rumänisch román
Rummel (r) felfordulás; zűrzavar
Rumor (r) zaj; zsivaj
Rumpf (r) törzs
rümpfen fintorgat
rund 1. kerek; gömbölyű; 2. körül; körbe
Runde (e) 1. forduló; menet (sp); 2. kör; 3. őrjárat
runden 1. kerekedik; gömbölyödik; 2. kerekít; gömbölyít
Rundfahrt (e) körutazás
Rundflug (r) sétarepülés
Rundfrage (e) körkérdés
Rundfunk (r) rádió; rádióadó
Rundfunksender (r) rádióállomás
Rundfunksendung (e) rádióadás
Rundfunkübertragung (e)rádióközvetítés
rundherum körbe; körös-körül
rundlich kerekded; gömbölyded
Rundreise (e) körutazás
Rundschau (e) 1. kilátás; 2. körültekintés; 3. szemle
Rundschreiben (s) körlevél
rundum körös-körül
rundweg kereken; kerek-perec
Rune (e) rovás (írás)
Runzel (e) ránc
runzelig ráncos
runzeln ráncol
runzeln s. ráncosodik
runzlig ráncos
rupfen 1. cibál; megtépáz; 2. megkopaszt
Russe (r) orosz (ember)
Rüssel (r) ormány
Russin (e) orosz nő
russisch orosz
Russisch (s) orosz (nyelv)
rüsten 1. elkészül; előkészül; felkészül; 2. felszerel
rüsten s. 1. felfegyverkezik; 2. felkészül; készülődik
rüstig erőteljes

Rüstung (e)
1. fegyverkezés; 2. fegyverzet; 3. felkészülés;
készülődés; 4. felszerelés

Rute (e) vessző
rutschen csúszik; csúszkál
rutschig csúszós; síkos
rütteln megráz; felráz
S. (Seite) old. (oldal) /röv./
s. (siehe) ld. (lásd) /röv./
S (Süd; Süden) D (Dél) /röv./
saß ld. sitzen
Saal (r) terem
Saat (e) vetés
Saatgut (s) vetőmag
Säbel (r) kard
sabotieren szabotál
Sachbearbeiter (r) előadó; ügyintéző
Sachberater (r) szaktanácsadó
Sachbestand (r) tényállás
Sache (e) 1. dolog; 2. ügy



Sachen (Pl.)

holmi; das ist so eine Sache: ez olyan dolog; an einer
Sache auszusetzen haben: vmi kifogásolnivalója van
vmin; kleine Sache: kisdolog; große Sache: nagydolog

sachgemäß szakszerű
Sachkenner (r) szakértő
sachlich 1. dologi; 2. semleges (nyelvt); 3. tárgyi; 4. tárgyilagos
Sachschaden (r) anyagi kár
Sachse (r) szász (ember)
Sachsen Szászország
sacht enyhe; csendes; lassú; nur sachte !: csak lassan !
Sachverhalt (r) tényállás
Sachverständige (r)(e) szakértő
Sachverständnis (s) szakértelem
Sachverzeichnis (s) tárgymutató
Sack (r) 1. zsák; 2. zseb
Sackgasse (e) zsákutca
säen vet
Saft (r) nedv; lé
saftig 1. leves; 2. vaskos (átv.)
Sage (e) 1. fűrész; 2. monda; mendemonda

sagen

1. fűrészel; 2. mond; megmond; ich sage nichts: nem
mondom semmit; man sagt: azt beszélik; jm. sagen
lassen, daß ...: megüzeni vkinek, hogy ...; das hat nichts
zu sagen: nem tesz semmit; was soll das sagen ?: mit

sagenhaft mondaszerű; csodás
sah ld. sehen
Sähmaschine (e) vetőgép
Sahne (e) tejszín; sauere Sahne: tejföl
Saison (e) szezon; idény
Sakko (r)(s) zakó
Sakristei (e) sekrestye
Salami (e) szalámi
Salat (r) saláta
Salbe (e) kenőcs
Salbei (e) zsálya
salben 1. beken; megken; 2. felken
Salbung (e) felkenés; felavatás
saldieren kiegyenlít
Säle (r) terem
Salm (r) lazac
Salon (r) szalon
Salte (e) húr
Salto (r) szaltó
salutieren tiszteleg (kat)
Salz (s) só
salzen megsóz
Salzfäßchen (s) sótartó
salzig sós
Salzsäure (e) sósav
Salztreuer (r) sótartó
Same (r) mag
Samen (r) mag
Sammelbogen (r) gyűjtőív
sammeln összegyűjt; összeszed

sammeln s.
1. gyülekezik; 2. összeszedi magát; frische Kraft
sammeln für etw.: új erőt gyűjt vmihez

Sammelwerk (s) gyűjtemény



Sammler (r) gyűjtő
Sammlung (e) 1. gyűjtemény; 2. gyűjtés; 3. összeszedettség (szellemi)
Samstag (r) szombat
samstägig szombati
samstäglich szombaton; szombatonként
samstags 1. szombaton; 2. szombatonként; szombati napokon
samt +D -val,-vel együtt; -stul,-stül
Samt (r) bársony
samten bársonyból való; bársony-
samtig bársonyos
sämtlich összes
Sanatorium (s) szanatórium
Sand (r) 1. homok; föveny; 2. porond; aréna
Sandale (e) szandál
Sandbank (e) homokzátony
Sandesamt (s) anyakönyvvezetőség
sandig homokos
sandte ld. senden
sanfmütig szelíd
sanft szelíd; enyhe; csendes
sänftigen csillapít; enyhít
sang ld. singen
Sang (r) ének
Sänger (r) énekes
sanitär egészségügyi
Sanitäter (r) mentőorvos
Sanitätszug (r) kórházvonat
sank ld. sinken
sann ld. sinnen
Sardine (e) szardínia
Sardinien Szardínia
Sarg (r) koporsó
sässig megtelepedett
Sässigkeit (e) illetőség
Satellit (r) 1. csatlós; 2. mellékbolygó; hold
Satire (e) szatíra
satirisch szatírikus

satt
1. jóllakott; 2. telített; sich satt essen: jóllakik; das habe
ich satt: ebből elegem van; 3. vmvel betelt

Sattel (r) nyereg
satteln felnyergel; megnyergel
Sattelschlepper (r) nyerges vontató; kamion
sättigen 1. jóllakat; 2. kielégít; 3. telít
sättigen s. 1. jóllakik; 2. telítődik
Sattler (r) szíjgyártó; nyerges

Satz (r)
1. adag; 2. menet; forduló; játszma (sp); 3. mondat; 4.
sorozat; készlet; 5. szedés (nyomda); 6. tétel; 7. ugrás

Satzgefüge (s) alárendelő mondatszerkezet
Satzung (e) alapszabályzat
Sau (e) 1. ász (kártya); 2. disznó; koca
sauber 1. jó; finom (gúny); 2. tiszta; takaros
Sauberkeit (e) tisztaság; takarosság
saubermachen kitakarít
säubern megtisztít
sauer 1. keserves; keserű; 2. savanyú; fanyar
Sauerampfer (r) sóska
Sauerkirsche (e) meggy



säuerlich savanykás
säuern 1. megsavanyodik; 2. megsavanyodik; 3. savanyít
Sauerstoff (r) oxigén
saufen iszik; vedel; iszákoskodik
Säufer (r) iszákos; részeges
säugen 1. szív; 2. szopik; 3. szoptat
Säugetler (s) emlősállat
Säugling (s) csecsemő
Saugpapier (s) itatóspapír
Saugpumpe (e) szivattyú
saugrob nagyon goromba
Sauherde (e) konda
Sauhirt (r) kondás; kanász
Säule (e) 1. oszlop; 2. támasz; pillér
Saum (r) szegély
säumen 1. beszeg; 2. késik; késlekedik
säumig késlekedő; hanyag
Säumnis (e) késedelem
saumselig késlekedő
Saumtier (s) málhás állat
Säure (e) 1. fanyarság; savanyúság; 2. sav; 3. savanyúság
sausen 1. száguld; rohan; 2. zúg; süvölt
Sauwetter (s) pocsék idő
Schabe (e) svábbogár
schaben 1. hántol; 2. levakar
Schabernack (r) csíny
schäbig 1. fukar; 2. ütött-kopott; ócska
Schach (s) sakk
Schachbrett (s) sakktábla
schachern kufárkodik
Schacht (r) akna (bánya)
Schachtel (e) doboz; skatulya
schäckern 1. enyeleg; évődik; 2. tréfálkozik
schade kár
Schädel (r) koponya
schaden árt; kárt tesz

Schaden (s)
kár; mit schaden verkaufen: veszteséggel elad; zu
Schaden kommen: kárt szenved

Schadenersatz (r) kárpótlás
Schadenfreude (e) káröröm
schadenfroh kárörvendő
Schadfleck (r) szégyenfolt
schadhaft 1. romlott; 2. rongált; sérült
schädigen árt; megkárosít
Schädigug (e) 1. károsítás; 2. károsodás
schädlich káros; ártalmas
Schädling (r) kártevő
Schädlingsbekämpfungsmittel (s)permetszer; permetezőszer
Schaf (s) birka; juh
Schafblattern (Pl.) bárányhimlő
Schäfchen (s) bárány
Schäfenwolke (e) bárányfelhő
Schäfer (r) 1. juhász; 2. pásztor



schaffen

1. előteremt; alkot; etw. aus dem Wege schaffen:
félretesz vmit az útból; damit habe ich nichts zu schaffen:
ehhez semmi közöm; er macht mir viel zu schaffen: sok
gondor okoz nekem; Rat schaffen: tanácsot ad; módot
talál; schafft euch: mozogjatok; 2. megcsinál; megtesz;
elintéz; 3. munkálkodik; vesződik; tesz-vesz; 4. okoz; 5.
szerez; 6. visz; szállít

Schaffner (r) kalauz
schaffnerlos kalauz nélküli
Schaffung (e) alkotás; létesítés
Schafhirt (r) juhász
Schafott (s) vérpad
Schafsbock (r) tökfilkó; hólyag
Schaft (r) 1. csizmaszár; 2. nyél; szár; 3. puskaagy
schal 1. állott ízetlen; 2. sületlen (átv.)
Schal (r) sál
Schale (e) 1. csésze; 2. héj
schälen meghámoz; lehámoz
schälen s. vedlik
Schalk (r) kópé; csínytevő
Schall (r) 1. hangzás; csengés; 2. zaj; zörej
schalldicht hangszigetelő
schallen 1. hangzik; zeng; 2. visszhangzik
Schallplatte (e) hanglemez
schalt ld. schelten

schalten
1. bekapcsol; 2. rendelkezik; intézkedik; schalten und
walten: tesz-vesz

Schalter (r) 1. kapcsoló; 2. pénztárablak
Schalthebel (r) sebességváltó
Schaltjahr (s) szökőév
Scham (e) 1. szégyen; 2. szemérem
schämen (s.) szégyenkezik; szégyelli magát
schamhaft szemérmes; szégyenlős
schamlos szemérmetlen
Schande (e) szégyen
schänden 1. meggyaláz; 2. megszégyenít
schändlich gyalázatos
Schandtat (e) gaztett
Schankwirt (r) kocsmáros
Schanze (e) sánc
Schar (e) sereg
Schar (e)(s) ekevas
scharen összevon; csoportosít (kat)
scharen s. összesereglik; tömörül

scharf

1. éles; metsző; csípős; 2. erős; csípős (étel); 3. heves;
hirtelen; scharfe Getränke: röviditalok; 4. szigorú;
könyörtelen

Schärfe (e) él
schärfen 1. élesít; kiköszörül; kihegyez; 2. szigorít
scharfsinnig éles eszű; éles elméjű
Scharfsütze (r) mesterlövész
Scharlach (r)(s) vörheny; skarlát
Scharm (r) báj
scharmant bájos
Scharnier (s) csuklópánt; sarokvas
Scharre (e) 1. lekaparás; levakarás; 2. vakaróvas
scharren 1. kapar; 2. összeharácsol



Scharte (e) csorba
schartig csorbult
Schatten (r) árnyék
schattieren árnyékol
schattig árnyas
Schatz (r) kincs
schätzbar 1. becses; 2. felbecsülhető; megbecsülhető

schätzen
1. felbecsül; megbecsül; értékel; 2. megbecsül; értékel;
3. tart vminek

schätzenswert megbecsülendő; becses
Schätzung (e) becslés

Schau (e)
1. kiállítás; zur Schau stellen: kiállít; bemutat;
közszemlére kitesz; 2. nézés; szemlélés; 3. szemlélet

Schaubude (e) mutatványos bódé
Schaubühne (e) színpad
Schauder (r) borzadás; borzongás; irtózat
schauderhaft borzasztó
schaudern 1. borzong; remeg; 2. iszonyodik; 3. megborzongat
schauen néz; tekint; sich umschauen: körülnéz
Schauer (r) 1. borzongás; 2. futó zápor; 3. jégeső; 4. néző; szemlélő
Schauer (r)(s) 1. fedél; 2. pajta
schauerlich morzongató
schauern remeg; borzong
Schaufel (e) lapát
schaufeln lapátol
Schaufenster (s) kirakat
Schaukel (e) hinta
schaukeln 1. himbál; 2. hintázik; 3. hintáztat; 4. ring; 5. ringat
Schaum (r) hab
schäumen tajtékzik; habzik
Schaumgummi (r) szivacsgumi; laticel
schaumig habos; tajtékos
Schauplatz (r) színhely
schaurig borzongató
Schauspiel (s) színmű
Schauspieler (r) színész
Schauspielerin (e) színésznő
Schaustück (s) látványosság
Scheck (r) csekk
scheckig tarka; foltos
scheel sanda

Scheibe (e)
1. ablaktábla; 2. céltábla; 3. korong; tárcsa; 4. szelet; 5.
szélvédőüveg

Scheibenhonig (r) lépes méz
Scheibenwischer (r) ablaktörlő (autón)
Scheich (r) sejk
Scheide (e) hüvely; tok
Scheidelinie (e) választóvonal
Scheidemauer (e) közfal; választófal
Scheidemütze (e) váltópénz

scheiden
1. elkülönít; elválaszt; 2. elválaszt (házastársakat); 3.
megválik; eltávozik

scheiden s. megválik; elválik; sie lassen sich scheiden: elválnak
Scheideweg (r) válaszút

Scheidung (e)
1. elkülönítés; 2. elválás; Scheidung der Ehe: házasság
felbontása; válás

Scheidungsprozeß (r) válóper



Schein (r) 1. bankjegy; 2. elismervény; 3. fény; 4. látszat
scheinbar 1. színleg; látszólag; 2. színleges

scheinen
1. fénylik; világít; 2. látszik; tűnik; 3. süt (nap); mir
scheint: úgy látom; úgy tűnik; es scheint so: úgy látszik

scheinheilig álszent
Scheinwerfer (r) fényszóró
Scheinwert (r) látszólagos érték
Scheit (s) hasáb

Scheitel (r)
1. hajválaszték; vom Scheitel bis zur Sohle: tetőtől talpig;
2. orom; csúcs; 3. tetőpont; csúcspont

scheiteln elválaszt (hajat)
Scheiterhaufen (r) máglya
scheitern 1. meghiúsul (átv.); 2. zátonyra fut (hajó)
schellen csenget
Schelm (r) kópé
schelmisch csintalan
Schelte (e) szidás; Schelte bekommen: kikap; megszidják
schelten megszid; leszid; szidalmaz
Schema (s) minta; vázlat
schematisch vázlatos; sematikus
Schemel (r) zsámoly
Schenk (r) csapos; csaplár
Schenke (e) csapszék
Schenkel (r) 1. csont; 2. lábszár
schenken 1. ajándékoz; 2. tölt (folyadékot)
Schenkung (e) adomány
Schenkwirt (r) ld. Schankwirt
Scherbe (e) cserép
Schere (e) olló
scheren 1. megnyír; nyes; 2. nyúz; zaklat; gyötör

scheren s.

1. elkotródik; was schert es dich ?: mit izgat ez téged ?;
mi közöd hozzá ?; sich um etw. scheren: törődik vmivel;
schere dich zum Teufel !: menj a pokolba !; 2. gyötrődik;
kínozza magát

Schererei (e) vesződség; bajlódás
Scherz (r) tréfa; móka
scherzen tréfál; tréfálkozik
scherzhaft tréfás; mókás
scheu félénk; bátortalan
scheuchen elhesseget
scheuen 1. irtózik; megriad; visszariad; 2. megbokrosodik (ló)
scheuen s. fél
scheuern 1. dörgölőzik; 2. dörzsöl; súrol
Scheuernmittel (s) súrolószer
Scheuklappe (e) szemellenző
scheußlich förtelmes; szörnyű
Scheune (e) csűr; pajta
Schi (r) síléc (sp); Schi laufen: síel; sízik; Schi fahren: síel; sízik
Schicht (e) 1. műszak; 2. réteg
schichten rétegez; halomba rak
schichten s. rétegeződik
schick elegáns; sikkes
schicken elküld
schicken s. 1. adódik; történik; 2. illik; nach jm. schicken: elküld vkiért
Schicksal (s) sors; végzet
schieben 1. elhárít; áthárít; 2. tol; csúsztat
Schieber (r) toló; csúsztató



Schiebkarren (r) talicska
schied ld. scheiden
Schiedsrichter (r) döntőbíró

schießen
1. burjánzik; 2. lelő; 3. lő; rúg (sp); 4. szökell; szökken;
száguld

Schießerei (e) lövöldözés
schief 1. ferde; 2. hibás; téves
Schiefer (r) pala
schiefgehen balul üt ki; félresikerül
schiel ld. scheel
schielen kancsalít
schien ld. scheinen
Schienbein (s) sípcsont
Schiene (e) sín

schier

1. csaknem; majdnem; szinte; schier unmöglich: teljesen
lehetetlen; es soll mich schier bedünken: úgy rémlik; úgy
vélem; 2. merő; csupa

Schießwaffe (e) lőfegyver
Schifahrer (r) síelő; síző
Schiff (s) hajó
Schiffahrt (e) hajózás
schiffbar hajózható
Schiffbau (r) hajóépítés
schiffbrüchig hajótörött
schiffen 1. hajón szállít; 2. hajózik
Schiffer (r) hajós
Schiffswerft (e) hajógyár
Schigelade (e) sítelep
Schikane (e) 1. bosszantás; zaklatás; 2. fortély
schikanieren bosszant; zaklat
Schiläufer (r) síelő; síző
Schild (r) pajzs
Schild (s) 1. cégér; cégtábla; 2. címke; 3. névtábla; 4. szemellenző
schildern ecsetel; leír
Schildkröte (e) teknősbéka
Schilf (s) nád
Schill (r) süllő
schillern csillámlik; csillog
Schimmel (r) 1. fehér ló; 2. penész
schimmelig penészes
schimmeln penészedik

Schimmer (r)
csillogás; fény; ich habe keinen Schimmer davon:
sejtelmem sincs róla

schimmern csillog; fénylik
Schimpanse (r) csimpánz

Schimpf (r)
1. csúfság; gyalázat; mit Schimpf und Schande:
szégyenszemre; 2. gúny; gúnyolódás; szidalom

schimpfen 1. szid; gyaláz; szidalmaz; 2. szitkozódik; káromkodik
schimpflich szégyenletes; csúfos
Schimpfname (r) gúnynév
Schimpwort (s) szitok
Schindel (e) zsindely

schinden
1. küszködik; gürcöl; 2. lenyúz; megnyúz; 3. nyúz; gyötör
(átv.)

Schinken (r) sonka
Schippe (e) lapát
Schirm (r) 1. ellenző; 2. ernyő; 3. menedék; oltalom



schirmen oltalmaz; megvéd
Schirmleder (r) sapkaellenző
schirren felszerszámoz
Schlacht (e) csata; ütközet
schlachten 1. lemészárol; 2. levág (állatot)
Schlachtenbummler (r) szurkoló; drukker
Schlächter (r) mészáros
Schlachtfeld (s) csatatér
Schlacke (e) salak
Schlaf (r) alvás; im Schlaf: alvás közben; álmában
Schläfe (e) halánték
schlafen alszik
Schläfer (r) alvó
schläfern 1. bóbiskol; 2. elaltat
schlaff petyhüdt; ernyedt
schlaflos álmatlan
Schlafmittel (s) altatószer

schläfrig
1. álmos; 2. álmosító; unalmas; schläfrig werden:
elálmosodik

Schläfrigkeit (e) álmosság
Schlafrock (r) pongyola
Schlafsack (r) hálózsák
schlaftrunken álomittas
Schlafwagen (r) hálókocsi
Schlafwandler (r) alvajáró; holdkóros
Schlafzimmer (s) hálószoba

Schlag (r)
1. csapás (átv.); 2. csattanás; 3. faj; fajta; 4. gutaütés; 5.
ütés (óráé is)

Schlagader (e) ütőér; verőér
Schlaganfall (r) gutaütés
Schlagbaum (r) sorompó
Schläge (Pl.) verés; ütések; ütlegek; Schlag zehn Uhr: pontosan tíz óra

schlagen

1. lever; legyőz; 2. rúg; 3. üt; ver; tör; zúz; 4. ver; lüktet;
dobog; 5. verődik; ütődik; 6. vet; 7. vív; 8. vkire üt;
hasonlóvá válik vkihez

schlagen s.

verekedik; párbajozik; einen Rekord schlagen: rekordot
megdönt; eine Schlacht schlagen: csatát megvív; zu jm.
schlagen sich: vkihez áll; csatlakozik; ein schlagender
Beweis: döntő bizonyíték

Schlager (r) sláger
Schlägerei (e) verekedés
schlagfertig talpraesett
Schlagobers (r) ld. Schlagsahne
Schlagsahne (e) tejszínhab
Schlagwort (s) címszó; vezérszó
Schlagzelle (e) címsor (nagybetűs) (nyomda)
Schlamm (r) iszap; sár
schlammig iszapos; sáros; saras
schlampig lompos; rendetlen; slampos
schlang ld. schlingen
Schlange (e) kígyó
schlängeln 1. összeteker; 2. tekerőzik; kanyarog; kígyózik
schlängeln s. csúszik; kúszik; mászik
schlank karcsú; sovány
schlankweg egyszerűen; kereken
schlapp gyenge; lagymatag; puha; ernyedt
Schlappe (e) kudarc; vereség



schlau ravasz
Schlauch (r) tömlő
Schlauheit (e) ravaszság

schlecht
1. gonosz; es ist mir schlecht: rosszul vagyok; schlecht
und recht: úgy, ahogy; 2. rossz; silány; hitvány

schlechtdings teljességgel; egyáltalán; éppenséggel
schlechtgelaunt rosszkedvű
Schlechtheit (e) rosszaság
schlechthin éppenséggel; egyenesen
schlechtweg ld. schlankweg
schlecken nyal; nyalakodik
Schlegel (r) 1. comb (állaté) (Ausztria); 2. dobverő; 3. sulyok
Schlehdorn (r) kökény
schleichen 1. csúszik; mászik; vánszorog; 2. lopózik; oson
Schleichhandel (r) zugkereskedelem; feketekereskedelem
schleißen elkoptat
Schleier (r) fátyol

Schleife (e)
1. csúszka; 2. hurok; 3. kanyar; kanyarulat; 4.
keresztkötés; 5. szalag

schleifen
1. csiszol; 2. csúszik; vonszolódik; 3. köszörül; fen;
megfen; 4. vonszol; hurcol; cipel

Schleim (r) 1. nyák; 2. nyálka
schleimig nyálas; nyálkás
schlemmen dőszöl; dúskál
schlendern 1. ballag; bandukol; 2. kószál; barangol; csavarog
Schlendrian (r) 1. nemtörődömség; rendetlenség; 2. rendetlen ember
schlenken lóbál
Schleppboot (s) uszály (hajó)
Schleppe (e) 1. kíséret; 2. uszály (ruha)
schleppen 1. cipel; 2. hurcol; húz; vonszol; 3. vontat
schleppen s. 1. cipekedik; 2. vánszorog
schleppend vontatott
Schlepper (r) 1. csillés (bánya); 2. vontató; traktor; 3. vontatóhajó
Schlepptau (s) vontatókötél
Schleuder (e) 1. centrifuga; 2. parittya
schleudern 1. centrifugáz; 2. dob; hajít; 3. farol (jármű); 4. forgat;
Schleudern (s) farolás; megcsúszás
schleunig gyors; sürgős
Schleuse (e) zsilip
schliß ld. schließen
schlich ld. schleichen
Schlich (r) 1. furfang; mesterkedés; 2. lopakodás; lopózkodás
schlicht 1. egyszerű; 2. sima; 3. szerény
schlichten 1. lesimít; elsimít; elegyenget; 2. máglyáz; ölbe rak (fát)
Schlichtheit (e) 1. egyszerűség; 2. szerénység

schließen
1. befejez; bezár; lezár; berekeszt; 2. bezár; lezár;
becsuk; 3. következtet; 4. megköt; 5. zárul

schließen (s.) bezáródik; becsukódik
Schließer (r) 1. börtönőr; 2. kulcsár
schlief ld. schlafen
Schließfach (s) 1. értékmegőrző; 2. postafiók
schließlich végül; elvégre; mégis
schliff ld. schleifen
Schliff (r) 1. csiszolás; 2. csiszolat; 3. köszörülés
schlimm 1. beteg; fájós; 2. gonosz; rossz; komisz
Schlinge (e) 1. hurok; 2. kúszóinda
Schlingel (r) csibész; kölyök



schlingen 1. fal; mohón nyel; 2. fon; hurkol; köt
schlingen s. fonódik; csavarodik
Schlips (r) nyakkendő
Schlitten (r) szán; szánkó
Schlittschuh (r) korcsolya; Schlittschuh laufen: korcsolyázik
Schlitz (r) nyílás; rés
schlitzen felhasít
schloß ld. schließen
Schloß (r) 1. lakat; zár; 2. palota; kastély
Schlosser (r) lakatos
Schlosserei (e) lakatosműhely
Schlot (r) kémény; kürtő
schlotterig reszkető; lötyögő
schlottern 1. inog; remeg; 2. inogva jár; reszketve jár; 3. lötyög
schlottrig reszkető; lötyögő

Schluß (r)

1. befejezés; vég; 2. következtetés; 3. megkötés; 4. női
derékbőség; jetzt ist aber Schluß !: most aztán elég !;
Schluß machen: véget vet; végez; zum Schluß: végül;
befejezésül; beim Schluß dem Geschäftes:
üzletkötéskor; 5. zárás

Schlußbein (s) csípőcsont
Schlucht (e) szakadék; szurdok
schluchzen zokog
Schluck (r) korty
schlucken lenyel
Schlucken (r) csuklás; den Schlucken haben: csuklik
Schlucken (s) nyelés
Schlußfolgerung (e) végkövetkeztetés
schlug ld. schlagen
Schlußlicht (s) hátsó lámpa; féklámpa
Schlummer (r) szendergés; szunnyadozás
schlummern szendereg; szunnyad; szunnyadozik; szundikál

Schlund (r)
1. nyelőcső; 2. nyílás; torok; 3. szakadék; 4. torok; garat;
gége

schlüpfen 1. belebújik; 2. bújik; csúszik
Schlüpfer (r) bugyi

schlüpfrig
1. csúszós; síkos; 2. kényes; veszélyes; 3. sikamlós;
kétértelmű

Schlupfwinkel (r) búvóhely; rejtekhely
Schlußrechnung (e) végső számla
schlürfen 1. csoszog; 2. szürcsöl
Schlüssel (r) kulcs
Schlüsselbein (s) kulcscsont
Schlüsselblume (e) kankalin; primula
Schlüsseldienst (r) kulcsmásoló
Schlüsselloch (s) kulcslyuk
schlüssig 1. határozott; eltökélt; 2. következetes
Schmach (s) 1. megalázás; 2. szégyen; gyalázat
schmachten 1. eped; sóvárog; 2. szenved; sínylődik
schmächtig vézna; cingár; csenevész
schmachvoll szégyenteljes
schmackhaft ízletes; jóízű
schmähen gyaláz; szidalmaz; ócsárol
schmählich gyalázatos; csúfos
schmal 1. keskeny; 2. szűkös; kevés
schmälern 1. gyaláz; ócsárol; 2. kisebbít; megrövidít
Schmalfilm (r) keskenyfilm



schmalspurig keskeny nyomtávú
Schmalz (s) zsír
schmalzen megzsíroz
schmarotzen élősködik
Schmarotzer (r) élősködő; élősdi
Schmarren (r) 1. morzsa; 2. vacak
schmatzen 1. cuppant; 2. csámcsog
Schmaus (r) lakoma; vendégség
schmausen lakmározik

schmecken
1. ízlik; vmilyen íze van; -ízű; nach Einbrenne
schmecken: rántásíze van; rántásízű; 2. megízlel

Schmeichelei (e) hízelgés
schmeichelhaft hízelgő
schmeicheln hízeleg
schmeißen 1. dobál; hajít; 2. megdob
Schmelz (r) 1. hamvasság; lágyság; 2. zománc
Schmelze (e) 1. olvadás; 2. olvasztás
schmelzen 1. megolvad; elolvad; 2. megolvaszt
Schmelzgrenze (e) olvadáspont
Schmelzkäse (r) ömlesztett sajt
Schmer (r)(s) háj

Schmerz (r)
1. bánat; unter heftigen Schmerzen: heves fájdalmak
közepette; 2. fájdalom

schmerzen fáj
schmerzhaft 1. fájdalmas; 2. fájós
schmerzlich fájdalmas
schmerzstillend fájdalomcsillapító
Schmetterling (r) lepke; pillangó
schmettern 1. harsog; 2. odavág; odacsap
schmiß ld. schmeißen
Schmiß (r) forradás; sebhely
Schmied (r) kovács
Schmiede (e) kovácsműhely
schmieden 1. kiagyal; kohol; 2. kovácsol
schmiegen hajlít; illeszt
schmiegen s. 1. illeszkedik; 2. simul; hajlik
schmiegsam hajlékony; simulékony

schmieren
1. beken; megken (átv. is); 2. firkant; firkál; 3. maszatol;
mázol

schmierig 1. fukar; kicsinyes; 2. kenőcsös; 3. piszkos; 4. ragadós
Schmiersalbe (e) kenőcs
Schmierseife (e) kenőszappan
Schminke (e) arcfesték; smink
schminken kifest
schminken s. kifesti magát
Schmöker (r) ponyvaregény
schmollen duzzog
schmolz ld. schmelzen
Schmorbraten (r) párolt hús; dinsztelt hús
schmoren 1. fő; izzad; 2. párol; dinsztel
schmuck takaros; nyalka
Schmuck (r) 1. dísz; ékesség; 2. ékszer
schmücken díszít; ékesít
Schmucksachen (Pl.) ékszerek
Schmuggel (r) csempészet
schmuggeln csempészik
Schmuggelware (e) csempészáru



Schmuggler (r) csempész
schmunzeln mosolyog
Schmutz (r) piszok; sár
schmutzen bepiszkít; beszennyez
schmutzig 1. fösvény; fukar; 2. piszkos; 3. romlott
Schnabel (r) csőr
Schnalle (e) csat; kapocs
schnallen felcsatol
schnalzen csettint; pattint

schnappen
1. csapódik; csattan; Luft schnappen: levegőt szív; 2.
csettint; 3. megkaparint; elfog; 4. vmi után kap

Schnappschloß (r) csapózár
Schnappschuß (r) pillanatkép
Schnaps (r) pálinka
schnapsen pálinkázik
schnarchen 1. hortyog; horkol; 2. nyikorog
schnattern 1. hápog; gágog; 2. karattyol; fecseg
schnauben liheg; fújtat
schnaufen liheg; fúj; szuszog
Schnauze (e) 1. orr; pofa (állaté); 2. száj; torok; csőr (edényé)
Schnecke (e) csiga
Schnee (r) 1. hó; 2. tojáshab
schneebedeckt hófedte; hófödte; hóval borított
schneeblind hóvakságban szenvedő
Schneefall (r) hóesés; havazás
Schneeflocke (e) hópehely
Schneegestöber (s) hóvihar
Schneeglöckchen (s) hóvirág
Schneeregen (r) havas eső
Schneeschuch (r) hócipő
Schneeverhältnisse (Pl.) hóviszonyok
schneeweiß hófehér
Schneid (r) bátorság; mersz
Schneide (e) éle vminek
schneiden 1. elvág; elmetsz; szel; 2. nyír; vág
schneiden s. megvágja magát; megvágja vmijét
Schneider (r) szabó
Schneiderin (e) szabónő
Schneiderlei (e) 1. szabómesterség; 2. szabóműhely
schneidig jóvágású; nyalka; es schneit: havazik; esik a hó
schnell 1. gyors; 2. sürgős; hitrelen; mach schnell !: siess !
Schnellbahn (e) gyorsvonat; gyorsvasút
Schnellbüfett (s) gyorsbüfé; automata büfé
Schnelle (e) 1. gyorsaság; 2. zuhatag; vízesés
schnellen 1. felpattan; felszökik; csapódik; 2. lendít; elpattint
Schnelligkeit (e) gyorsaság; sebesség
Schnellkochtopf (r) gyorsfőző; kukta; kuktafazék
Schnellschrift (e) gyorsírás
Schnellsieder (r) gyorsforraló
schnellstens legsürgősebben
Schnellverkehr (r) gyorsforgalom
Schnellzug (r) gyorsvonat
Schnepfe (e) szalonka
schneuzen orrot töröl
schneuzen s. orrot fúj
schniegeln kiöltöztet
schniegeln s. kiöltözik; kicsípi magát



Schnippchen (s)
1. fricska; 2. tréfa; jm. ein Schnippchen schlagen:
megtréfál vkit; felültet vkit

schnippen fricskáz; pöccint
schnippisch hetyke; nyelves; kotnyeles
schnitt ld. schneiden

Schnitt (r)
1. bevágás; hasadék; 2. szabás; metszés (átv.); 3.
szabás (ruha); 4. szelet; 5. vágás; metszés

Schnittblume (e) vágott virág
Schnitte (e) szelet
Schnitter (r) arató
Schnittlauch (r) metélőhagyma
Schnittpunkt (r) metszéspont

Schnitzel (r)(s)
1. darabka; hulladék; 2. hússzelet (étel); das Wiener
Schnitzel: bécsi szelet

schnitzeln farigcsál; vagdos; szeletel
schnitzen farag (fát)
Schnitzer (r) 1. baklövés; 2. faszobrász
Schnitzerei (e) fafaragvány
schnöd galád; hitvány
Schnörkel (r) cikornya; kacskaringó; kacskaringós vonal
schnörkeln cifráz; cikornyáz
schnüffeln szimatol; szaglász
Schnuller (r) cucli; didli
schnupfen szipákol
Schnupfen (r) nátha
Schnupftabak (r) tubák

Schnupftuch (s)
zsebkendő; das ist mir schnuppe: bánom is én; nekem
mindegy

schnuppern szimatol; szaglászik
Schnur (e) zsinór; zsineg; über die Schnur hauen: kirúg a hámból
Schnürband (s) cipőfűző
schnüren 1. leköt; elköt; 2. összefűz; felfűz; összeköt
schnüren s. fűzőt hord
schnurgerade nyílegyenes
Schnürlsamt (r) kordbársony
Schnurrbart (r) bajusz
schnurren 1. berreg; búg; 2. dorombol
schnurrig bolondos; mókás
Schnürsenkel (r) ld. Schnürband
schnurstracks egyenest; nyílegyenesen; tüstént
schoß ld. schießen

Schoß (r)
1. anyaméh; 2. emelet; 3. frakkszárny; 4. hajtás; sarj; 5.
öl (emberi); 6. szoknya

schob ld. schieben
Schober (r) 1. boglya; kazal; asztag; 2. pajta; szín

Schock (r)
1. halom; rakás; 2. idegsokk; 3. lökés; rázkódás; 4. öt
tucat; hatvan darab

Schöffe (r) ülnök; esküdt
Schofför (r) ld. Chauffeur
Schoßhund (r) öleb
Schoßkind (s) kedvenc gyerek
Schoko (e) csoki
Schokolade (e) csokoládé
Schößling (r) sarj; hajtás
scholl ld. schallen
Scholle (e) 1. göröngy; rög; 2. jégtábla



schön

1. bár; ugyan; hiszen; biztos; csak; 2. már; még; amúgy
is; 3. sok; alapos; jókora; schönen Dank !: köszönettel !;
köszönöm !; sei schön brav !: fogadj szépen szót !;
meinen schönen Gruß: szívélyes üdvözletem; 4. szép; 5.
szívélyes; kedves

schonen kímél
schonend kíméletes
Schönheit (e) szépség
Schönheitsmittel (s) szépítőszer
Schonkost (e) diéta
schönmachen szépít; csinosít
schönmachen s. szépíti magát; csinosítja magát
Schonung (e) 1. erdőültetés; erdőtelepítés; erdősítés; 2. kímélet
schonungslos kíméletlen
schonungsvoll kíméletes
Schonzeit (e) tilalmi idő
Schopf (r) 1. bóbita; 2. üstök

schöpfen
1. mer; merít; 2. merít; vesz; vmihez hut; Mut schöpfen:
bátorságot merít

Schöpfer (r) alkotó; teremtő
schöpferisch alkotó; teremtő
Schöpflöffel (r) merítőkanál
Schöpfung (e) 1. alkotás; mű; 2. teremtés
schoppen bevásárol
Schoppen (r) ¼ l bor; ¼ l sör; beim Schoppen sitzen: sörözik
Schöps (r) ürü
Schorf (r) var
Schornstein (r) kémény; kürtő
Schornsteinfeger (r) kéményseprő
Schote (e) 1. borsóhüvely; 2. zöldbab; 3. zöldpaprika
Schotte (r) skót (ember)
Schotter (r) kavics; sóder; murva
schottern kavicsoz
schottisch skót
Schottland Skócia
schräg ferde; rézsutos
schrägüber rézsut; átellenben
schrak ld. schrecken
Schramme (e) karcolás; forradás
Schrank (r) szekrény
Schranke (e) korlát; sorompó
schränken keresztbe rak; összefon
schrankenlos korlátlan
Schrankwand (e) szekrénysor
Schraube (e) csavar; sróf
schrauben megcsavar; felcsavar; odacsavar; csavaroz; srófol
schraubenartig csavarszerű
Schraubenmutter (e) csavaranya
Schraubenschlüssel (r) csavarkulcs; villáskulcs; franciakulcs
Schraubenzieher (s) csavarhúzó
Schraubstock (r) satu
Schrebergarten (r) konyhakert
Schreck (r) ijedtség; rém
schrecken 1. megijed; megrémül; 2. megijeszt; megrémít
Schrecken (r) 1. borzalom; rém; rémség; 2. rémület; ijedelem
schreckhaft ijedős
schrecklich 1. borzasztó; rettenetes; rémes; 2. rém; rémesen (átv.)



Schrecknis (s) ijedelem; rémület; ijedtésg; borzalom
Schrei (e) kiáltás; sikoly
Schreibart (e) írásmód; stílus
Schreibblock (r) jegyzettömb

schreiben

ír; ein Reine schreiben: letisztáz; groß schreiben:
nagybetűvel ír; krank schreiben: betegnek kiír; wie
schreiben Sie sich ?: hogyan írja ön a nevét ?

Schreiben (s) írás; levél
Schreiber (r) 1. írnok; 2. író
Schreibewarengeschäft (s)írószerbolt
Schreibfehler (r) elírás; félreírás; íráshiba
Schreibgerät (s) íróeszköz
Schreibkraft (r) gépíró
schreibkundig írástudó
Schreibmaschine (e) írógép
Schreibtisch (r) íróasztal
schreien 1. kiált; kiabál; ordít; jajgat; sikolt; 2. rikít; kirívó (szín)
Schreierei (e) kiabálás
Schrein (r) szekrény; lába
Schreiner (r) asztalos
schreiten 1. hozzáfog; hozzákezd; 2. lép; lépked; halad
schrie ld. schreien
Schrifführer (r) jegyző
Schrift (e) 1. felirat; 2. írás; 3. irat; mű; 4. kézírás
Schriftdeutsch (s) irodalmi német (nyelv)
Schriftleiter (r) szerkesztő
schriftlich írott; írásbeli
Schriftsteller (r) író
Schriftstück (s) ügyirat
Schriftzeichen (s) írásjel; írásjegy
Schriftzug (r) 1. írásjegy; 2. tollvonás
Schriftzüge (Pl.) kézírás
schrill átható; éles; metsző (hang)
Schrippe (e) zsemle; cipó
schritt ld. schreiten

Schritt (r)

lépés; Schritt für Schritt: lépésről lépésre; fokról fokra;
Schritt um Schritt: lépésről lépésre; fokról fokra; auf
Schritt und Tritt: lépten-nyomon

schrittweise lépésenként; lépésről lépésre
schrob ld. schrauben

schroff
1. göröngyös; sziklás; 2. hirtelen; éles (átv.); 3. meredek;
4. rideg; nyers; goromba

Schrot (r)(s) 1. durva dara; 2. sörét
Schrott (r) ócskavas; zu Schrott fahren: összetör (autót)
Schrulle (e) szeszély; rigolya
schrullig szeszélyes; bogaras
schrumpfen 1. összezsugorodik; 2. ráncosodik
Schrunde (e) repedés; karcolás (bőrön)
Schuß (r) 1. adag; 2. gyors mozgás; lendület; 3. lövés

Schub (r)
1. eltolás; lökés; 2. szállítmány; rakomány; auf einen
Schub: egy dobásra (tekézésnél)

Schubfach (s) fiók
Schubkarre (e) talicska
Schublade (e) fiók
Schublehre (e) tolómérce
schüchtern bátortalan; félénk
schuf ld. schaffen



Schuft (r) gazember
schuften robotol; gürcöl
Schuh (r) cipő; jm. etw. in die Schuhe schieben: ráken vkire vmit
Schuhband (s) cipőfűző
Schuhleisten (r) kapmafa; sámfa
Schuhmacher (r) cipész
Schulabschluß (r) iskolai végzettség
Schularbeit (e) iskolai dolgozat

Schulbuch (s)
tankönyv; an etw. schuld sein: vminek az oka; an etw.
schuld haben: vminek az oka

Schuld (e)
1. bűn; vétek; hiba; jn. Schuld geben: okol vkit; hibáztat
vkit; schuld sein an etw.: ő az oka vminek; 2. tartozás;

schulden tartozik; adós

schuldig
1. adós; 2. köteles; 3. vétkes; bűnös; er ist nicht schuldig
zu helfen: tem tartozik segíteni

Schuldigkeit (e) kötelesség; kötelezettség
schuldlos ártatlan
Schuldner (r) adós
Schule (e) iskola
schulen 1. idomít; 2. leckéztet; 3. tanít; oktat; iskoláz; képez
schulen s. tanul; képezi magát
Schüler (r) 1. tanítvány; 2. tanuló
Schülerin (e) 1. tanítvány (lány); 2. tanuló (lány)
Schülerkarte (e) tanulóbérlet
Schulferien (Pl.) szünidő; vakáció; heute ist schulfrei: ma nincs tanítás
Schulgeld (s) tandíj
Schuljahr (s) tanév
Schuljunge (r) iskolás fiú
Schulkind (s) iskolás gyermek
schulmeistern leckéztet; kioktat
Schulpflicht (e) tankötelezettség

Schulter (e)
váll; mit den Schultern zucken: megvonja a vállát;
Schulter an Schulter: vállvetve

Schulterblatt (s) lapocka
Schulung (e) 1. iskolázottság; 2. tanítás; oktatás
Schulzimmer (s) tanterem
schund ld. schinden
Schund (r) szenny; szemét
Schuppe (e) 1. korpa (fejen); 2. pikkely
Schuppen (r) pajta; kocsiszín
schuppig 1. korpás (fej); 2. pikkelyes
Schur (e) birkanyírás
Schüreisen (s) piszkavas
schüren 1. piszkál; 2. szít (tüzet)
Schurf (r) 1. vájás; 2. vájat
schürfen 1. ás; kutat; 2. felhorzsol
Schurke (r) gazember; gazfickó
Schurz (r) 1. ágyékkötő; 2. kötény
Schürze (e) kötény

schürzen
1. felgyűr; feltűr; 2. hurkol; csomóz; zu etw. schürzen
sich: nekigyürkőzik vminek; nekikészül vminek

Schüssel (e) tál
Schuster (r) cipész
Schutt (r) törmelék; omladék
Schüttboden (r) 1. feltöltött talaj; 2. magtár
Schüttelfrost (r) hidegrázás
schütteln ráz



schütteln s. megrázza magát; megrázkódik
schütten önt; tölt; es schüttet: szakad az eső
Schutz (r) védelem; oltalom
Schutzbefohlene (r)(e) védenc
Schutzblech (s) sárhányó
Schütze (r) 1. lövész; 2. vadász
schützen vor +D véd; védelmez; óv; oltalmaz vmitől
Schutzgebiet (s) 1. védett terület; 2. védnökség
Schutzhaft (e) védőőrizet
Schutzhütte (e) menedékház
Schutzimpfung (e) védőoltás
Schützling (r) védenc
schutzlos védtelen
Schutzmann (r) rendőr
Schutzmarke (e) védjegy
Schutzscheibe (e) szélvédő üveg
Schutzweg (r) gyalogátkelőhely; zebra
Schußwaffe (e) lőfegyver
Schußwunde (e) lőtt seb
Schwabe (r) sváb (ember)
Schwabenkäfer (r) ld. Schwabe
schwäbisch sváb
schwach gyenge
Schwäche (e) 1. gyenge oldala vkinek; 2. gyengeség; erőtlenség
schwächen gyengít
schwachköpfig buta; ostoba
schwächlich 1. beteges; 2. gyenge; gyengécske
schwachmütig kishitű; csüggedt
schwachsinnig gyengeelméjű
Schwager (r) sógor
Schwägerin (e) sógornő
Schwalbe (e) fecske
Schwall (r) 1. áradás; 2. áradat
schwamm ld. schwimmen

Schwamm (r)
1. gomba; Schwamm darüber !: vessünk rá fátylat !;
spongyát rá !; 2. szivacs

schwammig 1. szivacsos; 2. taplós
Schwan (r) hattyú
schwand ld. schwinden
schwang ld. schwingen; in Schwang kommen: divatba jön
schwanger terhes
Schwangerschaft (e) terhesség
Schwangerschaftsurlaub (r)szülési szabadság
Schwank (r) 1. bohózat; 2. tréfa; móka
schwanken ingadozik
Schwankung (e) ingadozás
Schwanz (r) farok
schwänzen lóg; iskolát kerül
Schwäre (e) kelés; fekély
Schwarm (r) raj
schwärmen 1. kóborol; 2. nyüzsög; 3. rajzik (méh)
schwärmen für +A rajong vmiért
Schwarte (e) szalonnabőr; bőrke

schwarz
fekete; schwarz machen: befeketít (átv. is); ihm wird
schwarz vor den Augen: elsötétül körülötte a világ

Schwarzbrot (s) rozskenyér
Schwärze (e) 1. fekete festék; 2. feketeség



schwärzen 1. befeketít; megfeketít; 2. feketézik; üzérkedik
Schwarzfahrer (r) potyautas
Schwarzhandel (r) feketekereskedelem; zugkereskedelem
Schwarzhändler (r) feketéző
Schwarzkünstler (r) bűvész; varázsló
schwarzsehen sötéten lát
schwarzsehn sötéten lát
Schwarzwald (r) Fekete-erdő
Schwarzweißaufnahme (e)fekete-fehér felvétel
Schwarzweißfilm (r) fekete-fehér film
Schwarzwild (s) vaddisznó
Schwatzbase (e) pletykafészek
schwatzen fecseg; locsog
Schwätzer (r) fecsegő
schwatzhaft fecsegő; locsogó

Schwebe (e)
1. függeszkedés (sp); die Sache ist noch in der
Schwebe: a dolog még függőben van; 2. lebegés

Schwebebahn (e) függővasút; libegő
Schwebebalken (r) gerenda (sp)
schweben 1. függőben van; 2. szabadon lebeg
Schwede (r) svéd (ember)
Schweden Svédország
Schwedin (e) svéd nő
schwedisch svéd
Schwedisch (s) svéd (nyelv)
Schwefel (r) kén
Schwefeldioxid (s) kéndioxid
schwefeln megkénez
Schwefelsäure (e) kénsav
Schweiß (r) izzadság; verejték; veríték
schweißen hegeszt
Schweißer (r) hegesztő (munkás)
Schweif (r) farok
schweifen 1. ível; 2. kóborol; kószál
Schweifung (e) kanyarulat; ívelés

schweigen
hallgat; csendben van; die Musik schweigt: nem szól a
zene; ganz zu schweigen davon ...: nem is szólva arról ...

schweigsam szótlan; hallgatag
Schweißhund (r) véreb
schweißig izzadt; verejtékes; verítékes

Schwein (s)

disznó; sertés; Gefüllte Schweinsrouladen: töltött
disznótekercs; Schweinskotelett mit Reis: disznókaraj
rizzsel

Schweinebraten (r) disznósült
Schweinehund (r) gazember
Schweinerei (e) disznóság
schweinigeln disznólkodik
Schweinskarree (s) sertéskaraj
Schweiz (e) Svájc
Schweizer (r) svájci (ember)
schweizerisch svájci
Schweizerkäse (r) ementáli sajt
schwelgen dőzsöl; in etw. schwelgen: dúskál vmiben
Schwelle (e) 1. küszöb; 2. vasúti talpfa
schwellen 1. dagad; duzzad; emelkedik; 2. dagaszt; duzzaszt
schwemmen 1. eláraszt; 2. sodor; 3. úsztat
schwenken 1. kanyarodik; 2. kiöblít; öblöget (vízben); 3. lobogtat;



schwer

1. igen; nagyon; schwere See: nagyon hullámzó tenger;
schwer von Begriff: nehéz felfogású; schwer Atem holen:
nehezen lélegzik; schwer hören: nagyothall; schwer
krank: súlyos beteg; nagybeteg; 2. nehéz; súlyos

Schwerarbeiter (r) nehéz fizikai munkás
Schwere (e) nehézség; súly
Schwerelosigkeit (e) súlytalanság
schwerfallen nehezére esik
schwerfällig nehézkes; esetlen
schwerhörig nagyothalló
schwerkrank súlyos beteg
schwerlich nehezen; bajosan
Schwermetall (s) nehézfém
schwermütig búskomor
Schwerpunkt (r) súlypont
Schwert (s) kard
Schwertlilie (e) nőszirom
schwerwiegend nyomós
Schwester (e) 1. lánytestvér; leánytestvér; nővér; 2. nővér; betegápoló
schwieg ld. schweigen
Schwiegereltern (Pl.) após és anyós
Schwiegermutter (e) anyós
Schwiegersohn (r) vő
Schwiegertochter (e) meny
Schwiegervater (r) após
Schwiele (e) bőrkeményedés
schwiemeln 1. korhelykedik; 2. tántorog
schwierig fáradságos; nehéz; bonyolult; kényes; kínos
Schwierigkeit (e) nehézség
Schwimmbad (s) uszoda
schwimmen úszik; úszkál
Schwimmer (r) úszó
Schwimmhalle (e) fedett uszoda
Schwimmhaut (e) úszóhártya
Schwindel (r) 1. csalás; szédelgés; szédítés; szélhámosság; 2.
Schwindelanfall (r) elszédülés
Schwindelei (e) csalás; szédelgés; szédítés; szélhámosság
schwindelhaft szédítő; szédületes
schwindeln 1. csal; szédeleg; szédít; szélhámoskodik; 2. szédül
schwinden 1. elfogy; elenyészik; 2. eltűnik
Schwindler (r) csaló; szédelgő; szélhámos
Schwinge (e) 1. lengés (sp); 2. szárny
schwingen 1. leng; lebeg; inog; 2. lenget; lendít
schwingen s. lendül
Schwingtür (e) csapóajtó
Schwingung (e) 1. lengés; lebegés; ingás; ingadozás; 2. lengetés;
Schwips (r) spicc; Schwips haben: spicces
schwirren 1. kavarog; 2. rezeg; 3. zúg; zümmög
schwitzen izzad
schwoll schwellen
schwören megesküszik; esküdözik
schwül 1. nyomasztó; 2. tikkasztó; fülledt
Schwüle (e) fülledt meleg
Schwulst (r) 1. dagály; 2. felfuvalkodottság
schwülstig dagadt; duzzadt
Schwund (r) 1. apadás; 2. eltűnés; 3. megfogyatkozás; 4. sorvadás
Schwung (r) lendület



Schwungbrett (s) ugródeszka
schwunghaft lendületes
Schwungrad (s) lendítőkerék; lendkerék
schwur ld. schwören
Schwur (r) eskü
Schwurgericht (s) esküdtszék
sechs hat
Sechs (e) hatos (szám)
Sechser (r) hatos
sechserlei hatféle
sechsfach hatszor; hatszoros
sechshundert hatszáz
sechsjährig hatéves; hatévi
sechsmal hatszor
sechstausend hatezer
sechste hatodik
Sechstel (s) hatodrész
sechstens hatodszor
sechszehn tizenhat
sechszehnjährig tizenhat éves
sechszig hatvan
Sechszig (e) hatvanas (szám)
sechsziger hatvanas
sechszigmal hatvanszor
sechszigste hatvanadik
See (e) 1. hullám; auf hoher See: nyílt tengeren; 2. tenger
See (r) tó
Seeadler (r) rétisas
Seebad (s) tengeri fürdő
Seefahrer (r) 1. tengerész; 2. tengerjáró hajó
Seefahrt (e) 1. tengerhajózás; 2. tengeri utazás; tengeri út
Seegang (r) hullámverés; hullámzás
Seehund (r) fóka
seekrank tengeribeteg
Seele (e) lélek
seelengut jólelkű; jóságos
seelenlos lelketlen
seelensgut jólelkű; jóságos
seelenvoll mély érzésű; csupa szív
Seelenzustand (r) lelkiállapot
Seemann (r) tengerész
Seeräuber (r) kalóz
Seesolger (r) lelkipásztor
Seetreitkräfte (Pl.) tengeri haderő
Segel (s) vitorla
Segelboot (s) vitorlás
Segelflugzeug (s) vitorlázó repülőgép
segeln vitorlázik
Segeln (s) vitorlázás
Segelregatta (e) vitorlásverseny
Segelsportler (r) vitorlázó
Segen (r) áldás
segnen megáld
seßhaft lakos; megtelepedett



sehen

1. lát; 2. néz; tekintettel van vmire; ügyel vmire; seh' ich
recht ?: jól látok ?; mit látnak szemeim ?; das sieht dir
ähnlich: ez hozzád hasonlít; das sieht dir ähnlich: ez rád
vall; das läßt sich sehen: ez már igen; ez jól néz ki; er
läßt sich nicht sehen: nem mutatkozik; nach der Arbeit
sehen: ügyel a munkára; nach der Arbeit sehen:

sehenswert látványos; megtekintésre méltó
Sehenswürdigkeit (e) látványosság; látnivaló; nevezetesség
Seher (r) látnok
seherisch látnoki
Sehne (e) 1. húr; 2. ín
sehnen (s.) eped; vágyódik
sehnig inas; izmos
Sehnsucht (e) sóvárgás; vágy

sehr
nagyon; igen; so sehr: annyira; olyannyira; zu sehr:
túlságosan; nagyon is

seichen füstöl (húst)
seicht 1. sekély; alacsony; 2. sekélyes; felületes
Seide (e) selyem
seiden selyemből való; selyem-
Seidenraupe (e) selyemhernyó
seidig selymes
Seife (e) szappan
seifen szappanoz
Seihe (e) 1. szűrő; 2. üledék
Seil (s) kötél
Seilbahn (e) kötélpálya; drótpálya
Seiler (r) kötélverő

sein

1. ld. seiner; 2. létezik; van; ich war in Wien: Bécsben
voltam; es sei !: ám legyen !; alles, was ist: minden, ami
van; zweimal zwei ist vier: kétszer kettő négy; wie ist
Ihnen ?: hogy van ?; es ist zu machen: meg kell tenni; ich
bin der Ansicht ...: az a nézetem ...; ich bin der Meinung
...: az a véleményem ...; es ist zu sehen, daß ...: látható,
hogy ...; es kann sein, daß ...: lehet, hogy ...

Sein (s) lét; létezés

Seine (e)
1. az öné; a magáé; 2. az önöké; a maguké; 3. az övé; a
magáé; 4. az övék; a maguké

Seinen (Pl.)

az övéi; hozzátartozói; ich gedenke seiner: gondolok rá;
ich gedenke seiner: megemlékezem róla; ich vergaß
seiner nicht: nem feledkeztem meg róla

seiner/seine/seines az övé; az övék
seinerseits a maga részéről; az ő részéről
seinerzeit annakidején
seinesgleichen hozzá hasonló

seinethalben
1. felőle; um seinetwillen: az ő kedvéért; miatta; végette;
2. miatta; érte

seinige ld. seiner/seine/seines

sein/seine/sein
1. az ő -je,-jei; 2. az övé; a magáé; sein Kleid: a ruhája;
das ist das seine: ez az övé

seit amióta

seit +D
óta; seit damals: azóta; seit heute: mától kezdve; mától
fogva; seit landem: régóta; seit wann ?: mióta ?

seitdem 1. amióta; azóta; 2. azóta, hogy ...

Seite (e)

1. fél; rész; párt; zur Seite stehen jm.: vki mellé áll; von
meiner Seite: részemről; etw. auf die Seite legen:
félretesz vmit; jn. auf die Seite schaffen: eltesz láb alól



Seitenblick (r) oldalpillantás
seitens +G részéről
Seitenweg (r) mellékút
seither 1. amióta; 2. azóta
seitlich 1. oldalsó; 2. oldalt
seitwärts oldalra; oldalt; félre
Sekretär (r) 1. íróasztal; 2. titkár
Sekretariat (s) titkárság
Sekretärin (e) titkárnő
Sekt (r) pezsgő
Sekte (e) szekta
Sektion (e) 1. boncolás; 2. körzet; kerület; csoport; 3. ügyosztály
Sekunde (e) másodperc
sekundieren segédkezik; szekundál
selber saját maga; személyesen
selbig ugyanaz

selbst
1. még; selbst dann: még akkor is; 2. saját maga;
személyesen

selbständig önálló
Selbständigkeit (e) önállóság
Selbstandlasser (r) önindító
Selbstbediegung (e) önkiszolgálás
Selbstbediegungsgaststätte (e)önkiszolgáló étterem
Selbstbediegungsgeschäft (s)önkiszolgáló bolt
Selbstbeherrschung (e) önuralom
selbstbewußt öntudatos
Selbstbewußtsein (s) öntudat
Selbstbildnis (s) önarckép
Selbstbiographie (e) önéletrajz
Selbsterkenntnis (e) önismeret
Selbstgefähl (s) önérzet
selbstgefällig önelégült; öntelt
Selbstkosten (Pl.) önköltség
Selbstkritik (e) önbírálat; önkritika
Selbstlaut (r) magánhangzó
selbstlos önzetlen
Selbstmord (r) öngyilkosság
selbstsicher magabiztos
selbstsüchtig önző; egoista

selbstverständlich
magától értetődő; zur Selbstverständlichkeit werden:
magától értetődővé válik

Selbstverteidigungssportart (e)önvédelmi sportág
Selbstvertrauen (s) önbizalom
selig 1. boldog; 2. megboldogult
Seligkeit (e) boldogság
Sellerie (e) zeller
selten ritka; äußerst selten: nagyritkán
seltsam sajátságos; különös; furcsa
Semester (s) szemeszter; tanulmányi félév
Semifinale (s) középdöntő (sp)
Seminar (s) szeminárium
Semmel (e) zsemle
Sendbote (r) küldönc
senden 1. küld; 2. lead; sugároz (adást)
Sender (r) 1. adó; állomás (rádió; tv); 2. küldő
Senderaum (r) stúdió; rádióstúdió
Sendeschluß (r) műsorzárás



Sendung (e) 1. adás (rádió; tv); 2. küldemény; 3. küldés; 4. küldetés
Senf (r) mustár
sengen pörköl; perzsel; éget
senil szenilis
Senkel (r) cipőfűző
senken leereszt; süllyeszt

senken s.
süllyed; süpped; ereszkedik; den Blick senken: lesüti a
szemét; den Kopf senken: lehorgasztja a fejét

senkrecht függőleges

Senkung (e)
1. leeresztés; süllyesztés; 2. leszállítás; csökkentés; 3.
süllyedés; süppedés

Senne (e) havasi legelő
Senne (r) ld. Senner
Senner (r) havasi pásztor
sensationell szenzációs
Sense (e) kasza
Sentimentalität (e) érzelgősség; szentimentalizmus
separat külön; elkülönített
separieren elkülönít
separieren s. elkülönül
September (r) szeptember
Serbe (r) szerb (ember)
serbisch szerb
serbokroatisch szerb-horvát
Serie (e) sorozat; széria
Serienbau (r) sorozatgyártás; szériagyártás
seriös komoly
servieren felszolgál; tálal
Serviette (e) asztalkendő; szalvéta
servil szolgai; szolgalelkű
Sessel (r) karosszék; fotel
Sessellift (r) sílift; ülőlift
Session (e) ülés; ülésszak

setzen
1. átmegy; átkel; átugrik; 2. elhelyez; tesz; 3. felül; 4.
leültet; 5. szed (nyomda)

setzen s.

1. lecsillapodik; alles daran setzen: mindent belead;
beiseite setzen: félretesz; auf Probe setzen: próbára
tesz; aufs Spiel setzen: kockára tesz; megkockáztat; ein
Denkmal setzen: emlékművet állít; einen Termin setzen:
határidőt kitűz; in Bewegung setzen: mozgásba hoz;
elindít; in Musik setzen: megzenésít; 2. letelepedik;
megtelepedik; 3. leül; helyet foglal; 4. leülepszik; süllyed

Setzer (r) szedő (nyomda)
Setzerei (e) szedőterem (nyomda)
Seuche (e) járvány; ragály
seufzen sóhajt; sóhajtozik
Seufzer (r) sóhaj; sóhajtás
Sibirien Szibéria
sibirisch szibériai

sich
1. egymásnak; 2. egymást; 3. magának; maguknak; 4.
magát; magukat

Sichel (e) sarló
sicher 1. biztos; bizonyos; 2. biztos; biztonságos; veszélytelen
Sicherheit (e) 1. biztonság; 2. biztosíték; 3. biztosság; bizonyosság
sicherheitshalber a biztonság kedvéért
Sicherheitsnadel (e) biztosítótű
Sicherheitsrat (r) Biztonsági Tanács



sicherlich bizonyára; biztosan
sichern biztosít; biztonságba helyez
sicherstellen biztosít; biztonságba helyez

Sicherung (e)
1. biztosítás; 2. biztosíték (műsz); die Sicherung brennt
durch: kiég a biztosíték

Sicht (e)

kilátás; auf Sicht zahlan: látra fizetendő; außer Sicht sein:
látókörön kívül van; Schiff in Sicht: hajó a láthatáron; in
Sicht kommen: látható lesz; látni lehet

sichtbar látható; szembe ötlő
sichten 1. átrostál; kiválogat; 2. megpillant; meglát
Sichtvermerk (r) vízum
Sichtweite (e) látótávolság
sickern szivárog

sie
1. maga; ön; magát; önt; 2. maguk; önök; magukat;
önöket; 3. ő; őt (nőnem); 4. ők; őket

Sieb (s) szita; rosta
sieben 1. hét; 2. megrostál; kiválaszt; 3. szitál; rostál
Sieben (e) hetes (szám)
Siebenbürgen Erdély
Siebener (r) hetes
siebenerlei hétféle
siebenfach hétszer; hétszeres
siebenhundert hétszáz
siebenjährig hétévi; hétéves
siebenmal hétszer
Siebensachen (Pl.) cókmók; holmi
Siebenschläfer (r) álomszuszék; hétalvó
siebentausend hétezer
siebente hetedik
Siebentel (s) hetedrész
siebentens hetedszer
siebte hetedik
Siebtel (s) hetedrész
siebtens hetedszer
siebzehn tizenhét
siebzehnjährig tizenhét éves
siebzig hetven
Siebzig (e) hetvenes (szám)
siebzigste hetvenedik
siechen betegeskedik; sínylődik
siedeln 1. letelepül; letelepedik; 2. telepít
sieden 1. forr; gőzölög; 2. főz; forral
Siedler (r) telepes
Siedlung (e) 1. lakótelep; 2. telepítés; 3. település
Sieg (r) győzelem
Siegel (s) pecsét
siegeln lepecsétel
siegen győz
Sieger (r) győztes
siegestrunken diadalittas
Siegeszug (r) diadalmenet
Siegmund Zsigmond
siegreich győztes
Signal (s) 1. jel; jelzés; jeladás; 2. jelzőberendezés
Signatur (e) 1. aláírás; 2. ellenjegyzés; 3. jelzés; jelölés
signiseren 1. aláír; 2. megjelöl
Silbe (e) szótag



Silber (s) ezüst
Silbermedaille (e) ezüstérem
silbern ezüstből való; ezüst-
Silvester (s) Szilveszter napja; Silvester feiern: szilveszterezik
simpel 1. egyszerű; szimpla; 2. együgyű
Sims (r)(s) párkány; párkányzat
Sinfonie (e) szimfónia
sinfonisch szimfonikus
singen énekel
Singvogel (r) énekesmadár

sinken
1. csökken; esik (átv. is); 2. leereszkedik; hanyatlik;
süllyed; süpped

Sinn (r)

1. értelem; jelentés; anderen Sinnes werden: más
nézetre jut; mit fröhlichem Sinn: vidáman; von Sinnen
sein: noncs észnél; Sinn für Humor haben: van
humorérzéke; bildlicher Sinn: átvitt értelem; 2. ész;

Sinnbild (s) jelkép
sinnen elmélkedik; tűnődik; auf etw. sinnen: tervel vmit; forral
Sinnesorgan (s) érzékszerv
sinngemäß értelem szerinti
sinnlich 1. érzékelhető; 2. érzéki
sinnlos értelmetlen
sinnreich 1. elmés; 2. értelmes
Sintflut (e) özönvíz; vízözön
Sippe (e) 1. nemzetiség; család; 2. rokonság

Sippschaft (e)
1. család; nemzetség; 2. pereputty; 3. rokonság;
vérrokonság

Sitte (e)
1. erkölcs; szemérem; 2. szokás; hagyomány; 3. szokás;
illem

sittenlos erkölcstelen
sittlich 1. erkölcsi; 2. erkölcsös
sittsam illemtudó; illedelmes
Situation (e) helyzet; szituáció
Sitz (r) 1. állandó lakhely; 2. ülés; ülőhely; 3. ülés; ülőhelyzet

sitzen

1. tartózkodik; lakik; auf den Spielplan sitzen: műsorra
tűz; sitzen bleiben: ülve marad; der Nagel sitzt fest: a
szög jól tart; der Rock sitzt gut: a szoknya jól áll; der
Rock sitzt gut: a zakó jól áll; 2. ül; 3. van vhol

sitzenbleiben
megbukik (vizsgán); kein Sitzfleisch haben: nincs
maradása; kein Sitzfleisch haben: nincs kitartása

Sitzgarnitur (r) ülőgarnitúra
Sitzung (e) ülés; gyűlés
Skandal (r) 1. botrány; 2. lárma
skandalös botrányos
Skelett (s) csontváz
skeptisch kétkedő; szkeptikus
Ski (r) sí; Ski laufen: síel; sízik
Skiläufer (r) síelő; síző
Skispringer (r) síugró
Skisprung (r) síugrás
Skizze (e) 1. karcolat (irodalom); 2. vázlat; vázlatrajz
skizzieren felvázol
Sklave (r) rabszolga
Sklaverei (e) rabszolgaság
Skrupel (r) aggály
Slang (r)(s) szleng; zsrgon
Slawe (r) szláv



slawisch szláv
Slowakei (e) Szlovákia
slowakisch szlovák
Slowakisch (s) szlovák (nyelv)
Smog (r) szmog

so

1. ennyire; annyira; 2. így; úgy; ilyen módon; olyan
módon; 3. tehát; akkor; so komm doch !: gyere már !; um
so besser: annál jobban; so ... auch: bármennyire ... is;
so sehr ... auch: bármennyire ... is; so, wie ...: úgy, mint
...; úgy, ahogy ...; 4. úgy; körülbelül; vagy; mintegy

sobald mihelyt
Socke (e) zokni
Sockel (r) talapzat
sodann majd; azután
Sodbrennen (s) gyomorégés
Soße (e) mártás; szósz
soeben épp most; éppen most
Sofa (s) pamlag; kanapé
sofern ha; hogyha; amennyiben; hacsak
soff ld. saufen
sofort rögtön; tüstént
sog saugen
sog. (sogenannt) ún. (úgynevezett) /röv./
sogar sőt; még
sogenannt úgynevezett
sogleich azonnal; nyomban
Sohle (e) talp
Sohn (r) vkinek a fia
solange ameddig; amíg

solch

ilyen; olyan; solch ein Mann: ilyen férfi; olyan férfi; ein
solcher Mann: ilyen férfi; olyan férfi; solche guten
Sachen: ilyen jó dolgok; olyan jó dolgok

solcherei ilyen; olyan; efféle; afféle
Sold (r) 1. bér; 2. zsold
Soldat (r) katona
Söldner (r) zsoldos
solid szolíd
Solidarutät (e) szolidaritás
Solist (r) szólista (zene)
Soll (s) 1. előirányzat; norma; 2. kényszerűség

sollen

kell; du sollst ins Bett !: menj aludni !; menj az ágyba !; du
sollst glücklich sein: légy boldog; legyél boldog; ich hätte
schon längst schreiben sollen: már régen írnom kellet
volna; das soll ein Witz sein: ez vicc akar lenni; man
sollte glauben, daß ...: azt hinné az ember, hogy ...; sie
soll es getan haben: azt mondják, hogy ő tette; er soll
krank sein: állítólag beteg; sollte er krank sein ?: csak
nem beteg ?; wenn es regnen sollte: ha esne az eső

sollte ld. sollen
Solosänger (r) szólóénekes
somit tehát; következésképp
Sommer (r) nyár
Sommerferien (Pl.) nyári szünet
Sommerfrische (e) nyaralás

sommerlich
nyári; nyárias; es sommer: kezdődik a nyár; es sommer:
nyáriasodik

Sommerschlußverkauf (r)nyári vásár



Sommersprosse (e) szeplő
sommersprossig szeplős
Sonde (e) szonda
Sonderabdruck (r) különlenyomat; különnyomat
Sonderausgabe (e) különkiadás
sonderbar különös; furcsa; fura

sonderlich
1. különös; furcsa; fura; 2. rendkívüli; különös; nicht
sonderlich geschickt: nem valami ügyes

Sonderling (r) különc
sondern 1. elkülönít; elválaszt; 2. hanem; de
sondern s. elkülönül; elválik
Sonderzug (r) különvonat
Sonnabend (r) szombat
Sonne (e) nap; Nap (égitest); in der Sonne liegen: napozik
sonnen (s.) napozik; sütkérezik
Sonnenaufgang (r) napfelkelte; napkelte
Sonnenblume (e) napraforgó
Sonnenbrand (r) lesülés; leégés
Sonnenfinsternis (e) napfogyatkozás
Sonnenschein (r) napfény; napsütés
Sonnenstich (r) napszúrás
Sonnenstrahl (r) napsugár
Sonnenuntergang (r) napnyugta; naplemente
sonnig 1. derűs; 2. napos
Sonntag (r) vasárnap
sonntägig vasárnapi
sonntäglich vasárnaponként; minden vasárnap
sonntags vasárnaponként; vasárnapi napokon
Sonntagsjäger (r) kocavadász
sonst 1. másképp; egyébként; máskülönben; 2. máskor; egykor
sonstig 1. egyéb; más; 2. egykori
sonstwo máshol
sooft ahányszor; valahányszor
Sorge (e) 1. aggódás; aggodalom; 2. gond; 3. gondoskodás
sorgen 1. aggódik; 2. gondoskodik
Sorgfalt (e) gondosság; igyekezet
sorgfältig gondos
sorglos gondtalan
Sorte (e) fajta; minőség
sortieren osztályoz; kiválogat; szortíroz
Sortiment (s) választék; sosehr auch: bármennyire is
Souffleur (r) súgó
Souper (s) vacsora

soviel
amennyi; amennyire; soviel als: annyi, mint; soviel wie:
annyi, mint

sovielmal 1. ahányszor; 2. oly sokszor

soweit

1. amennyire; ameddig; 2. idáig; sowenig ... als ...:
éppoly kevéssé ..., mint ...; sowenig ... wie ...: éppoly
kevéssé ..., mint ...

sowie 1. amint; mihelyt; 2. valamint; továbbá
sowieso úgyis; amúgy is
Sowjet (r) szovjet

Sowjetunion (e)
Szovjetunió; sowohl ... als ... auch: mind ..., mind ...;
sowohl ... wie ... auch: mind ..., mind ...

sozial szociális
sozialisieren szocializál
Sozialismus (r) szocializmus



Sozialist (r) szocialista
sozialistisch szocialista
Sozialversicherung (e) társadalombiztosítás
Sozius (r) 1. útitárs (motorkerékpáron); 2. üzlettárs
Soziussitz (r) hátsó ülés; pótülés
sozusagen úgyszólván
Spaß (r) tréfa
spaßen tréfál; tréfálkozik; bolondozik
Spagat (r) spárga
spähen kémlel; fürkész
Spalier (s) 1. korlát; léckerítés; 2. sorfal; Spalier bilden: sorfalat áll
Spalt (r) hasadék; nyílás; rés
Spalte (e) 1. hasáb (nyomda); 2. ld. Spalt

spalten
1. behasít; felhasít; hasogat; 2. felbont; 3. megbont;
ellenétet szít

spalten s. hasad; reped
Spaltung (e) repedés; hasadás
Span (r) forgács; szilánk; szálka
Spanferkel (r) szopósmalac
Spange (e) csat; kapocs
Spanien Spanyolország
Spanier (r) spanyol (ember)
spanisch spanyol
Spanisch (s) spanyol (nyelv)
spann ld. spinnen
Spanne (e) 1. arasz; 2. időköz; auf eine Spanne Zeit: egy kis időre

spannen

1. befog (állatot); 2. beszorít; befog; 3. felcsigáz; felajz;
felizgat; 4. feszül; 5. feszülten figyel; ich bin gespannt:
kíváncsi vagyok; 6. kifeszít; kihúz; 7. megfeszít; meghúz;
felhúz

spannend érdekfeszítő
Spannteppich (r) szőnyegpadló; padlószőnyeg

Spannung (e)
1. feszítés; 2. feszültség; 3. ívköz; ívnyílás; mit großer
Spannung: feszült figyelemmel

sparen 1. kímél vmt; 2. megtakarít; spórol; 3. takarékoskodik
Spargel (r) spárga
Sparkasse (e) takarékpénztár
spärlich gyér; ritka
sparsam takarékos
Sparte (e) 1. osztály; 2. szakma; szakterület

spät

késő; későn; zu spät kommen: elkésik; bis spät in die
Nacht: késő estig; spätes Obst: későn érő gyümölcs;
kései gyümölcs; wie spät ist es ?: hány óra van ?; mennyi
az idő ?; früher oder später: előbb vagy utóbb

Spaten (r) ásó
späterhin később
spätestens legkésőbb
Spätling (r) 1. kései állat; 2. kései szülött; 3. későn érő gyümölcs
Spatz (r) veréb
spazieren sétál; sétálgat
Spaziergang (r) séta
Spaziergänger (r) sétáló
Specht (r) harkály
Speck (r) szalonna
speckig szalonnás
Spediteur (r) szállító; szállítmányozó
Spedition (e) szállítás; szállítmányozás; fuvarozás



Speer (r) 1. gerely (sp); 2. lándzsa; dárda
Speiche (e) küllő
Speichel (r) nyál
Speicher (r) 1. csűr; pajta; magtár; raktár; 2. víztároló; víztározó
speichern elraktároz; felhalmoz; tárol
speien köp; hány; okád; Gift und Galle speien: dúl-fúl
Speise (e) étel
Speisekammer (e) éléskamra
Speisekarte (e) étlap
speisen 1. étkezik; eszik; 2. táplál
Speisenfolge (e) étrend
Speiseröhre (e) nyelőcső
Speisesaal (r) étterem
Speisewagen (r) étkezőkocsi (vasút)
Speisezimmer (s) ebédlő
Spektakel (s) 1. lárma; 2. látványosság
spekulieren spekulál
Spende (e) adomány

spenden
ajándékoz; adományoz; jm. Lob spenden: dicséretben
részesít vkit

spendieren

ajándékoz; ad; wer hat das spendiert ?: kinek
köszönhetjük ezt ?; er spendierte mir ein Glas Bier:
fizetett nekem egy pohár sört

Spengler (r) bádogos
Sperber (r) karvaly
Sperling (r) veréb
Sperrbaum (r) sorompó
Sperre (e) 1. lezárás; 2. zár; sorompó; gát; torlasz; 3. zárlat; 4.
sperren 1. bezár; elzár; lezár; becsuk; 2. kizár; eltávolít (sp); 3.
Sperrgeld (s) kapupénz
Sperrlinie (e) záróvonal
Sperrsitz (r) zártszék (színház)
Sperrstunde (e) záróra
Sperwerfen (s) gerelyhajítás
Spesen (Pl.) költségek; kiadás
Spezerei (e) fűszer
spezialisieren részletez
spezialisieren s. specializálódik
Spezialist (r) szakember; specialista
Spezialität (e) különlegesség; specialitás
Spezialwörterbuch (s) szakszótár
speziell különleges; speciális; er speziell ...: ami őt illeti; éppen ő

spezifisch
1. fajlagos; spezifisches Gewicht: fajsúly; 2. lényeges;
sajátos; különleges

Sphäre (e) 1. gömb; 2. szféra; éggömb
spicken 1. megtöm; megtűzdel; 2. tűzdel; spékel
spie ld. speien
Spieß (r) 1. kopja; 2. nyárs
spießen felnyársal; átszúr; felszúr
Spießer (r) nyárspolgár
Spiegel (r) 1. hajtóka; paroli; 2. tükör
spiegelblank tükörfényes
Spiegelei (s) tükörtojás
spiegeln 1. fénylik; ragyog; 2. tükröz; tükröztet
spiegeln s. visszatükröződik; visszaverődik

Spiel (s)
játék; di Olympischen Spiele: Olimpiai Játékok; etw. aufs
Spiel setzen: kockára tesz vmit



spielen 1. játszik; 2. lejátszódik; megtörténik
Spieler (r) játékos
Spielerei (e) 1. játszadozás; 2. semmiség; gyerekjáték
Spielkarte (e) játékkártya
Spielleiter (r) rendező (színház)
Spielschule (e) óvoda
Spieluhr (e) zenélő óra
Spielzeug (s) játék; játékszer
Spinat (r) paraj; spenót
Spindel (e) orsó
spindeldürr vézna
Spindeltreppe (e) csigalépcső
Spinne (e) pók
spinnen fon
Spinnengewebe (e) pókháló
Spinnerei (e) fonoda
Spinngewebe (e) pókháló
Spion (r) kém
Spionage (e) kémkedés
spionieren kémkedik
Spirituosen (Pl.) szeszes italok
Spital (s) kórház
spitz 1. csípős; éles (átv.); 2. hegyes; 3. vékony; sovány
Spitzbart (r) kecskeszakáll
Spitze (e) 1. csipke; 2. csúcs; hegy; él; 3. éle vminek (átv.)
spitzen kihegyez; meghegyez
Spitzenleistung (e) csúcsteljesítmény
Spitzensportler (r) élsportoló
Spitzenverkehr (r) csúcsforgalom
spitzfindig 1. agyafúrt; 2. szőrszálhasogató
Spitzname (r) csúfnév; gúnynév
Splitter (r) szálka; forgács; szilánk; repesz
splittern 1. széthasad; 2. széthasít
splitternackt anyaszült meztelen
spontan spontán
sporadisch szórványos
Sporn (r) 1. ösztönzés (átv.); 2. sarkantyú
spornen 1. megsarkantyúz; 2. sarkall; ösztökél
Sport (r) sport; Sport treiben: sportol
Sportanhänger (r) sportbarát; szurkoló
Sportart (e) sportág
Sportbericht (r) sporttudósítás; sportközvetítés
Sportfest (s) sportünnepély
Sportler (r) sportoló; sportember
sportlich sportszerű; sportos
Sportplatz (r) sportpálya
Sportstadion (s) stadion
Sportübertragung (e) sportközvetítés
Sportverein (r) sportegyesület
Spott (r) 1. csúfság; 2. gúny
spötteln gúnyolódik; csúfolódik
spotten gúnyol; csúfol; gúnyolódik; csúfolódik
Spottgeld (s) potom ár
spöttisch gúnyos; csúfondáros
sprach ld. sprechen

Sprache (e)
1. beszéd; 2. beszélőkészség; beszélőképesség; 3. nyelv
(beszélt)



sprachfertig jó nyelvérzékű
Sprachfertigkeit (e) beszédkészség
Sprachforscher (r) nyelvész
Sprachführer (r) társalgási zsebkönyv
Sprachgebiet (s) nyelvterület
Sprachgefühl (s) nyelvérzék
sprachkundig nyelvekben jártas
Sprachkurs (r) nyelvtanfolyam
Sprachlehre (e) nyelvtan
sprachlich nyelvi
sprachlos néma; szótlan
Sprachohr (s) szócső
Sprachprüfung (e) nyelvvizsga
Sprachstudium (s) nyelvtanulás
Sprachwissenschaft (e) nyelvtudomány
sprang ld. springen

sprechen
beszél; szól; mond; es spricht für sich selbst: önmagáért
beszél

Sprecher (r)
1. bemondó; konferáló; 2. beszélő; 3. felszólaló; 4.
szónok; előadó

Sprechstunde (e) 1. fogadóóra; 2. rendelés
Sprechstundenhilfe (e) asszisztensnő
Sprechzimmer (s) 1. fogadószoba; 2. orvosi rendelő
spreizen 1. megtámaszt; 2. szétterjeszt; szétterpeszt
spreizen s. 1. terpeszkedik; 2. vonakodik
Sprengeisen (s) feszítővas

sprengen
1. behint; locsol; 2. betör; feltör; 3. felrobbant; 4. vágtat;
ugrat

Sprengstoff (r) robbanóanyag
Sprengwagen (r) öntözőkocsi
sprenkeln 1. hint; locsol; 2. pettyez
Spreu (e) pelyva
Sprichwort (s) közmondás
sprießen sarjad; sarjadozik; kihajt
Springbunnen (r) szökőkút

springen
1. lepattogzik; 2. megreped; megpattan; 3. szalad; ugrik;
4. szökell; szökken; 5. ugrik; magasat ugrik (sp)

Springer (r) 1. ló; huszár (sakk); 2. ugró (sp)
Springflut (r) szökőár
Sprit (r) üzemanyag; benzin
Spritze (e) fecskendő; injekció

spritzen
1. fecskendez; spriccel; 2. fröcsköl; fröccsen; spriccel; 3.
öntöz; locsol

sproß ld. sprießen
Sproß (r) 1. hajtás; sarj; 2. magzat; ivadék; sarj
spröde 1. érdes; 2. rideg; merev; 3. tartózkodó; rideg (átv.)
Sprosse (e) létrafok
sprossen 1. rügyezik; 2. sarjad
Spruch (r) 1. ítélet; 2. jelmondat; 3. mondás
Sprudel (r) szökőforrás
Sprudelbad (s) pezsgőfürdő
sprudeln pezseg; buzog
sprühen 1. szikrázik; 2. sziporkázik
Sprung (r) 1. repedés; hasadás; 2. ugrás
sprungbereit ugrásra kész
Sprunggrube (e) ugrógödör



Spucke (e)
nyál; da bleibt einem die Spucke weg: megáll az ember
esze

spucken köp; köpköd
spuken kísért
Spülbecken (s) mosogató
Spüle (e) 1. gombolyag; orsó; tekercs; 2. mosogató
spülen 1. mos; sodor (víz); 2. öblít; öblöget; mosogat
Spülmittel (s) mosogatószer
Spund (r) 1. dugó; csap (hordón); 2. ereszték

Spur (e)

1. csekélység; semmiség; auf die Spur bringen: nyomra
vezet; 2. jel; nyom; 3. nyom; csapás; 4. nyomtávolság
(vasút)

spüren 1. érez; ich spüre Hunger: megéheztem; 2. nyomoz
Spürhund (r) kopó
spurlos nyomtalan
Spurt (r) hajrá (sp)
spurten hajrázik; finisel (sp)
Spurweite (e) nyomtáv
sputen (s.) siet; igyekszik
St. (Stück) db. (darab) /röv./
Staat (r) 1. állam; 2. pompa; dísz
staatenlos hontalan
staatlich állami
Staatsangehörige (r)(e) állampolgár
Staatsangehörigkeit (e) állampolgárság
Staatsanwalt (r) államügyész
Staatsbürger (r) állampolgár
Staatsexamen (s) államvizsga
Staatsmann (r) államférfi
Staatsoberhaupt (s) államfő
Staatsoper (e) állami operaház
Staatssekretär (r) államtitkár
Stab (r) 1. bot; karó; rúd; 2. kar
Stabhochsprung (r) rúdugrás (sp)
stabilisieren állandósít; megszilárdít; stabilizál
stach ld. stechen
Stachel (r) 1. fullánk; 2. tüske
Stachelbeere (e) pöszméte; egres; piszke
Stacheldraht (r) szögesdrót
stacheln 1. csipked; piszkál; bőszít; 2. ösztökél; hajt
Stadion (s) stadion
Stadt (e) város
Stadtbesichtigung (e) városnézés
städtlich városi; városias
Stadtrundfahrt (e) városnéző körséta; városnézés
Stadtsiedlung (e) városi lakótelep
Staffel (e) 1. lépcsőfok; létrafok; 2. váltó; staféta (sp)
Staffelei (e) festőállvány
Staffellauf (r) váltófutás
stahelig tüskés
stahl ld. stehlen
Stahl (r) acél
Stahlampe (e) állólámpa
stählen acéloz
stählern 1. acélból való; acél-; 2. acélos; acélszilárd
stahlig tüskés
Stall (r) istálló



Stamm (r) törzs
Stammbuch (s) 1. törzskönyv; 2. vendégkönyv; emlékkönyv
stammeln dadog; hebeg
stammen származik
stämmig zömök; vaskos
Stammtisch (r) törzsasztal
Stammvater (r) ősapa
stampfen 1. dobog; 2. döngöl; 3. toporzékol
stand ld. stehen

Stand (r)
1. állás; állapot; helyzet; 2. állás; állóhelyzet; 3. rang; 4.
szokott helye vkinek/vminek

Standard (r) színvonal; mérték; norma
Standardhaus (s) típusház
Standarte (e) lobogó
Standbild (s) szobor
Ständchen (s) éjjeli zene
Ständer (r) állvány; tartó
standesgemäß ranghoz illő
Standgeld (s) helypénz
standhaft 1. állandó; 2. állhatatos; kitartó; 3. tartós
standhalten helytáll; kitart
ständig állandó; tartós
Standort (r) székhely; állomáshely
Standpunkt (r) álláspont; szempont

Stange (e)
pózna; rúd; jm. die Stange halten: pártját fogja vkinek;
bei der Stange bleiben: a tárgynál marad

stank ld. stinken
stänkern kötekedik
Stapel (r) lerakat; vom Stapel lassen: vízre bocsát
stapeln összerak; felhalmoz
Stapelplatz (r) rakodóhely
Star (r) 1. hályog; 2. seregély; 3. sztár
starb ld. sterben

stark

erős; nagy; eine starke Familie: népes család; wir waren
10 Mann stark: tízen voltunk; er ist stark in den
Vierzigern: jó negyvenes

Stärke (e) 1. erő; erősség; 2. keményítő; 3. létszám
stärken 1. erősít; 2. keményít
stärken s. 1. bátorítja magát; biztatja magát; 2. erősödik
starr merev; dermedt

starren

1. megmerevedik; ins Blaue starren: belebámul a világba;
starren von ...: telis-tele van ...-vel; hemzseg ...-től; 2.
rámered

Starrheit (e) merevség
starrköpfig makacs; önfejű
Starrsinn (r) makacsság; nyakasság
Start (r) 1. felszállás (rep); 2. indulás; rajt; start
starten 1. felszáll (rep); 2. indít; 3. indul; startol; rajtol (sp)
Station (e) állomás
statt ahelyett
statt +G helyett; statt meiner: helyettem
Stätte (e) színhely
stattfinden megtörténik; végbemegy
statthaft megengedhető; helyénvaló
Statthalter (r) helytartó
stattlich 1. daliás; 2. derék; kiváló; 3. tekintélyes
Statue (e) szobor



Statur (e) testalkat; termet
Stau (r) közlekedési dugó

Staub (r)
por; Staub wischen: port töröl; sich aus dem Staub
machen: kereket old; meglép

stäuben
1. behint; meghint; 2. leporol; kiporol; 3. porlik; 4. porzik;
5. porzik; 6. szétporlik; szétporlad

Staubgefäß (r) porzó
staubig poros
Staublappen (r) porrongy
staubsaugen porszívóz
Staubsauger (r) porszívó
Staubtuch (s) porrongy
Staudamm (r) duzzasztógát
Staude (e) cserje; bokor; bozót
stauen torlaszol; duzzaszt
staunen csodálkozik; bámul
Stauung (e) közlekedési dugó
Stde. (Stunde) ó. (óra) /röv./

stechen
1. csíp (rovar); 2. leszúr; levág; 3. szúr; döf; bök; 4. üt
(kártya)

stechen s. megszúrja magát
stechend szúró; nyilalló
steckbleiben megakad; fennakad
Steckdose (e) csatlakozóaljzat; konnektor

stecken

1. bedug; betesz; 2. befektet; 3. feltűz; letűz; felhúz;
ráhúz; 4. tele van; in Brand stecken: felgyújt; wo steckt er
denn ?: hol a csudában van ?; 5. van; rehtőzik

Stecker (r) 1. banándugó; 2. dugós csatlakozó
Steckkissen (s) pólya
Steckkontakt (r) 1. aljzat (műsz); 2. dugós érintkező; csatlakozó (műsz)
Stecknadel (e) gombostű
Steckpferd (s) vesszőparipa

Steg (r)
1. öszvény; gyalogút; 2. palló; aus dem Stegreife:
rögtönözve; kapásból

stehen

1. áll; 2. kerül vmennyibe; auf dem Spielplan stehen:
műsoron van; Schlange stehen: sort áll; sorakozik;
sorbaáll; es steht mir teuer: sokba kerül nekem; es steht
dafür: érdemes; jm. Rede stehen: megfelel vkinek; er
steht sich gut: jól keres

stehenbleiben megáll
stehenlassen 1. állni hagy; állva hagy; 2. otthagy; elhagy
stehlen lop
stehlen s. lopakodik; lopózkodik
stehn ld. stehen
Stehplatz (r) állóhely
Steiß (r) far
steif 1. erős (ital); 2. merev; rideg; kemény; 3. sűrű; vastag
steifen 1. keményít; 2. merevít
steifen s. megmakacsolja magát
steifnackig nyakas; makacs
steigen 1. emelkedik; felszáll; 2. leszáll; 3. megindul; elkezdődik
steigern emel; növel; fokoz
Steigerung (e) 1. árverés; árverezés; 2. emelés; növelés; fokozás
Steigleiter (e) hágcsó
Steigung (e) 1. emelkedés; 2. emelkedő
steil meredek
Stein (r) kő



steinalt nagyon öreg; nagyon vén
Steinamanger Szombathely
Steinbruch (r) kőbánya
steinern kőből való; kő-
Steingarten (r) sziklakert
steinig köves; sziklás
steinigen megkövez
Steinkohle (e) kőszén
Steinmetz (r) kőfaragó
Steinobst (s) csonthéjas gyümölcs
Steinpilz (r) vargánya
steinreich dúsgazdag
Stellage (e) állvány
stellbar igazítható; állítható
Stelldichein (s) találka; randevú

Stelle (e)
1. állás; 2. hely; 3. hivatal; an Ort und Stelle: helyben;
nicht von der Stelle kommen: nem halad

stellen 1. állít; helyez; rak; tesz; 2. beállít; beigazít

stellen s.

1. áll vhova; 2. jelentkezik; 3. színlel vmit; eine Frage
stellen: kérdez; kérdést tesz fel; Forderungen stellen:
követeléseket támaszt; jm. stellen sich: szembeszáll
vkivel; jm. stellen sich: kiáll vki ellen; indul vki ellen (sp)

stellenlos állástalan
stellenweise helyenként
Stellung (e) állás
Stellungnahme (e) állásfoglalás
stellungslos állástalan
Stellvertreter (r) helyettes
Stelze (e) 1. gólyaláb; 2. műláb
Stemmeisen (s) véső
stemmen 1. kinyom (sp); 2. nekiszorít; támaszt; fesztí
Stempel (r) 1. bélyegző; 2. pecsét
Stempelmarke (e) okmánybélyeg
stempeln 1. felbélyegez; 2. lebélyegez; 3. megbélyegez
Stengel (r) szár
Stenographie (e) gyorsírás
stenographieren gyorsír
Stenotypistin (e) gyors- és gépírónő
Stephan István
Steppdecke (e) tűzött paplan
Steppe (e) sztyepp
steppen tűzdel; kivarr
sterben an +D meghal vmiben; vor Hunger sterben: éhenhal

sterbend
1. elhaló (átv.); kein Sterbenswort: egy árva szót sem;
egy kukkot sem; 2. haldokló

sterblich 1. halálos; 2. halandó
Sterblichkeit (e) halandóság
Sterlet (r) kecsege
Stern (r) csillag
Sternschnuppe (e) hullócsillag
Sternwarte (e) csillagvizsgáló
stetig folytonos; állandó; tartós
stets mindig; folyvást
Steuer (e) adó
Steuer (s) kormány (jármű)
Steueramt (s) adóhivatal
Steuerbord (s) jobboldal (hajó)



steuerfrei adómentes
Steuermann (r) kormányos
steuern 1. adózik; 2. kormányoz; 3. vezérel (műsz)
steuerpflichtig adóköteles
Steuerrad (s) kormánykerék
Steuerung (e) 1. kormányzás; vezérlés; 2. vezérmű; kormánymű (műsz)
Stewardeß (e) pincérnő; légikisasszony; stewardes
stibitzen elcsen

Stich (e)

1. csípés; 2. enyhe mellékíz; 3. levágás; ölés (állat); 4.
metszet (kép); 5. öltés; 6. színárnyalat; 7. szúrás; döfés;
bökés; 8. szúró fájdalom; nyilallás; 9. ütés (kártya); die
Butter hat einem Stich: a vaj kicsit avas; die Farbe hat
einen Stich ins Blaue: kékes szín; kékbehajló szín; jn. im
Stich lassen: cserbenhagy vkit

Stichel (r) ár; véső
sticheln csipkelődik; kötekedik
stichhaltig helytálló
Stichprobe (e) szúrópróba
Stichwort (s) 1. címszó; 2. végszó (színház)
sticken hímez
Stickerei (e) hímzés
stickig fojtó; fullasztó
Stickoxid (s) nitrogénoxid
Stickstoff (r) nitrogén
stieß ld. stoßen
stieben 1. szétporlad; porlik; 2. szétszóródik
Stiefbruder (r) mostohafivér

Stiefel (r)
1. bakancs; 2. csizma; 3. magasszárú cipő (nem
Ausztriában)

Stiefeltern (Pl.) mostohaszülők
Stiefmutter (e) mostohaanya
Stiefmütterchen (s) árvácska
stiefmütterlich mostoha
Stiefvater (r) mostohaapa
stieg ld. steigen
Stiege (e) lépcső
Stieglitz (r) tengelice
Stiel (r) 1. fogantyú; nyél; 2. szár; kocsány
Stier (r) bika; Erlauer Stierblut: egri bikavér (bor)

Stift (r)
1. alapítvány; 2. apátság (Ausztria); 3. ceruza; 4. szög;
pecek

stiften
1. adományoz; ajándékoz; ad; 2. alapít; létrehoz; 3.
előidéz; okoz (káros dolgot)

Stifter (r) 1. alapító; adományozó; 2. ok; okozó
Stiftung (e) 1. alapítás; 2. alapítvány
Stil (r) stílus
Stilart (e) stílusirányzat
Stilepoche (e) stíluskorszak
stilgemäß stílszerű
stilisieren stilizál
stilisiert stilizált
stilistisch stilisztikai

still
1. csendes; halk; 2. nyugodt; mozdulatlan; stille Zeit:
holtszezon; im stillen: csendben; titokban

stillbleiben nyugton marad; csenben marad; veszteg marad
Stille (e) 1. csend; némaság; hallgatás; 2. mozdulatlanság
Stilleben (s) csendélet



stillegen leállít; beszüntet; megszüntet

stillen

1. csillapít; enyhít; elállít; 2. lecsendesedik (szél; tenger);
den Hunger stillen: csillapítja az éhségét; 3. lecsendesít;
megbékít; 4. szoptat

stillhalten nyugton marad
stillos stílustalan
stillschweigend 1. csendes; hallgatag; 2. hallgatólagos

Stillstand (r)

1. leállás; megállás; nyugalmi helyzet; 2. tétlenség;
üzemszünet; zum Stillstand bringen: megállít; leállít; zum
Stillstand kommen: megáll; leáll

Stilmöbel (s) stílbútor
Stimmband (s) hangszalag (gégében)
Stimme (e) 1. hang; 2. szavazat

stimmen
1. hangol; er ist lustig gestimmt: vidám hangulatban van;
2. összhangban van; rendben van; 3. szavaz

stimmhaft zöngés (nyelvt)
stimmlos 1. hangtalan; 2. zöngétlen (nyelvt)
Stimmung (e) hangulat; kedv
stimmungsvoll hangulatos

stinken
bűzlik; hier stinkt's: itt büdös van; hier stinkt's: itt bűzlik
valami

stinkend büdös
Stipendium (s) ösztöndíj

Stirn (e)
1. homlok; 2. homlokzat; front; die Stirn runzeln: ráncolja
a homlokát; jm. die Stirn bieten: szembeszáll vkivel

Stirne (e) ld. Stirn
Stirnhöhle (e) homloküreg
Stirnseite (e) homlokzat

Stoß (r)
1. döfés; szúrás; 2. halmaz; rakás; 3. lökés; taszítás; 4.
ütés; rúgás

stob ld. stieben

stöbern
kutat; keresgél; es stöbert: kavarog a hó; es stöbert:
permetez az eső

stochern piszkál

Stock (r)
1. alaptőke; 2. bot; pálca; 3. fatuskó; fajankó (átv.); 4.
raktári állomány; árukészlet; 5. tőke; tuskó; fatönk

Stock (r)(s) emelet; über Stock und Stein: árkon-bokron keresztül
stockdumm tökkelütött
stockdunkel koromsötét
Stöckel (r) magas cipősarok

stocken
1. megakaszt; megrekeszt; elállít; megállít; 2. megalvad;
megalszik; 3. pang; torlódik

stocken (s.) 1. bokrosodik; 2. megakad; megreked; akadozik
stockfinster koromsötét
stockfremd vadidegen
stocktaub süket, mint az ágyú

Stockung (e)
1. fennakadás; megakadás; közlekedési dugó; 2.
pangás; torlódás

Stockwerk (s) emelet

stoßen

1. csatlakozik vmihez; az etw. stoßen: határos vmivel; 2.
döf; szúr; 3. meglök; taszít; 4. összetol; összeilleszt; 5.
összetör; megtör; 6. rábukkan; ráakad; rátalál
vkire/vmire; 7. üt

stoßen auf +A nekiütközik vminek; belebotlik vmibe
Stoff (r) 1. anyag; 2. kelme; szövet
Stoffwechel (r) anyagcsere
stöhnen nyög



stolperig göröngyös; hepehupás
stolpern 1. botladozik; botorkál; 2. megbotlik
stolprig göröngyös; hepehupás
stolz 1. büszke; 2. délceg
Stolz (r) büszkeség; voller Stolz: büszkeséggel telve
stolzieren feszít; peckesen lépked

stopfen
1. foltoz; stoppol; 2. megtöm; betöm; eldugaszol; 3. töm;
hizlal

Stoppel (e) 1. borosta; 2. tarló
Stoppel (r) dugó; dugasz
stoppeln 1. innen-onnan összeszed; 2. tallóz; tarlóz
stoppen 1. időt mér; 2. leállít; megállít; stoppol; 3. megáll; leáll
Stopplicht (s) stoplámpa
Stoppuhr (e) stopperóra
Stöpsel (r) dugó
stöpseln bedugaszol
Stör (r) tok
Storch (r) gólya
stören megzavar
Störenfried (r) rendbontó
stornieren töröl
störrig nyakas; csökönyös; makacs
Störung (e) 1. zavar; 2. zavarás
Stoßstange (e) ütköző; lökhárító
Stoßstunde (e) csúcsforgalmi óra
Stoßtrupp (r) rohamcsapat
stottern dadog; hebeg
Stoßzahn (r) agyar
Str. (Straße) u. (utca; út) /röv./
stracks 1. azonnal; 2. egyenest; egyenesen; 3. mereven;
Straße (e) 1. út; utca; 2. útvonal
Straßenbahn (e) villamos
Straßenbahninsel (e) villamossziget
Straßenbau (r) útépítés
Straßenkehrer (r) utcaseprő
Straßenkreuzung (e) útkereszteződés
Straßenverkehr (r) közúti forgalom
Straßenzimmer (s) utcai szoba (utcára néző)
Strafanstalt (e) fogház; fegyház; fegyintézet; börtön
strafbar büntethető; büntetendő; bűnös
Strafe (e) büntetés; fenyítés
strafen megbüntet
straff feszes; szoros
straffen megfeszít; kifeszít
straffen s. megfeszül; kifeszül
Straffheit (e) feszesség
straflos büntetlen
strafrechtlich büntetőjogi
Strafstoß (r) büntetőrúgás; büntetődobás (sp)
Strafverfahren (s) büntetőeljárás
Strahl (r) fénysugár
strahlen sugároz; ragyog
strahlend ragyogó; sugárzó
Strahlung (e) sugárzás
stramm 1. feszes; kemény; 2. katonás
strampeln 1. pedáloz; 2. rúgkapál; kapálózik
Strand (r) 1. strand; strandfürdő; 2. tengerpart



stranden 1. partra vetődik; 2. zátonyra fut
Strang (r) kötél
Strapaze (e) 1. koptatás; 2. vesződés; fáradság; strapa
strapazieren 1. fáraszt; strapál; 2. koptat
strapazieren s. fárad; töri magát
Strauß (r) 1. cserje; bokor; bozót; 2. csokor; bokréta; 3. strucc
Strauch (r) cserje; bokor; bozót
straucheln megbotlik
strauchig cserjés; bozótos
streben törekszik; törekedik; töri magát
strebsam törekvő; igyekvő

Strecke (e)
1. távolság; szakasz; 2. vasúti pálya; zur Strecke bringen:
leterít; lelő (vadat); zur Strecke bringen: elfog (átv.)

strecken
1. elejt; leterít (vadat); 2. elnyújt; elhúz (átv.); 3. kinyújt;
kiterjeszt; 4. leterít; földre terít

strecken s. 1. leheveredik; elnyúlik; 2. nyújtózkodik
Streckenkarte (e) szakaszjegy
Streich (r) 1. tett; csíny; cselfogás; 2. ütés; csapás
streicheln simogat; cirógat

streichen

1. befest; bemázol; 2. húz; vonul; repül (madár);
Nichtzutreffendes streichen !: a nem kívánt rész törlendő
!; 3. ken (vmit vmire); 4. kihúz; töröl; 5. megy; bejár;
kóborol; 6. simít; simogat; 7. terjed; elnyúlik

Streichholz (s) gyufa
Streichkäse (r) kenősajt
Streichquartett (s) vonósnégyes
Streichung (e) törlés

streifen
1. csíkoz; sávoz; 2. érint; horzsol; 3. feltűr; felgyűr; 4.
gyorsan lehúz; 5. kószál; barangol; 6. portyázik

Streifen (r) csík; sáv; szalag
streifig csíkos; csíkozott; sávos
Streiflicht (s) fénycsóva
Streifzug (r) 1. kószálás; barangolás; 2. portyázás
Streik (r) sztrájk
streiken sztrájkol
Streikende (r)(e) sztrájkoló

Streit (r)
1. harc; viaskodás; Streit anfangen mit jm.: összeveszik
vkivel; összevész vkivel; 2. viszály; veszekedés; 3. vita

streitbar 1. harcias; 2. vitás
streiten 1. harcol; küzd; 2. veszekedik; 3. vitázik; vitatkozik
Streitfrage (e) vitás kérdés
streitig 1. veszekedő; civakodó; 2. vitás; kétes; kérdéses
Streitkräfte (Pl.) fegyveres erők
Streitmacht (e) haderő
streitsüchtig veszekedős
streng szigorú
Strenge (e) szigor; szigorúság
Streu (e) alom
streuen szór; hint
Streupulver (s) hintőpor
Streuzucker (r) porcukor
strich ld. streichen
Strich (r) 1. vonal; vonás; Strich für Strich: pontosan; 2. vonás;
stricheln vonalkáz
Strichpunkt (r) pontosvessző
Strick (r) kötél; madzag; zsineg
stricken köt (kézimunka)



Strickware (e) kötöttáru
striegeln lecsutakol
Strieme (e) sáv
strikt pontos; szigorú
strikte pontosan; szigorúan
Strippe (e) 1. csizma füle; 2. madzag; 3. talpalló
stritt ld. streiten
strittig ld. streitig
Stroh (s) szalma; die Strohblume: szalmavirág
Strolch (r) csavargó
strolchen csavarog
Strom (r) 1. ár; áradat; 2. áram (műsz); 3. folyam; folyó
Stromanschlu (r) villanyvezeték
strömen 1. áramlik; árad; ömlik; 2. eláraszt; önt
Stromkreis (r) áramkör (műsz)
Stromschnelle (e) zuhatag; vízesés
Strömung (e) 1. ár; áramlás; folyás; sodrás; 2. irányzat; áramlat (átv.)
Strophe (e) versszak; strófa

strotzen
duzzad; dagad; von Gesundheit strotzen: majd kicsattan
az egészségtől

strückeln 1. feldarabol; szétdarabol; 2. told
Strudel (r) 1. örvény; forgatag; 2. rétes
strudeln 1. forgat; sodor; 2. forog; örvénylik; kavarog; 3. kavarog;
Strumpf (r) harisnya
Strumpfhose (e) harisnyanadrág
Strunk (r) 1. torzsa; 2. tuskó; fatönk
struppig bozontos; borzas; lompos
Stube (e) szoba
Stubenfrau (e) szobalány

Stück (s)
1. darab; rész; 2. színdarab; 3. tett; csíny; große Stücke
auf jn. halten: nagyra tart vkit; aus freien Stücken: önként

Stückchen (s) 1. csíny; 2. darabka
Stückgut (s) darabáru
stückig darabos
stückweise darabonként
Student (r) diák; főiskolai hallgató; egyetemista
Studentenheim (s) diákotthon; diákszálló; kollégium
Studentin (e) diáklány; főiskolai hallgató lány; egyetemista lány
Studie (e) tanulmány
Studienpaß (r) index (egyetemi)
Studienreise (e) tanulmányút
studieren 1. gondolkodik; töpreng; 2. tanul; tanulmányoz
Studium (s) felsőfokú tanulmány
Stufe (e) 1. fok; fokozat; 2. lépcsőfok; 3. rakétalépcső
stufenweise fokozatosan; fokonként
Stuhl (r) szék
Stuhlgang (r) 1. székelés; 2. széklet
Stuhlweißenburg Székesfehérvár
Stulle (e) vajas kenyér; zsíros kenyér

stumm
1. hallgatag; néma; szótlan; stumm werden: elnémul;
megnémul; 2. néma

Stummel (r) csutak
stummelhaft csonka
Stummfilm (r) némafilm
Stümper (r) kontár
stümpern kontárkodik
stumpf tompa; életlen



Stumpf (r)
1. csonk; 2. tuskó; fatörzs; mit Stumpf und Stiel: tövestől;
gyökerestől

stumpsinnig eltompult; bárgyú
Stunde (e) óra (időtartam; iskolai)
Stundelkilometer (r) kilométer/óra; km/h
Stundengeschwindigkeit (e)óránkénti sebesség
stundenlang óraszámra; órák hosszat
Stundenlohn (r) órabér
Stundenplan (r) órarend
stundenweise óránként; óránkénti
Stundenzahl (e) óraszám
Stundenzeiger (r) kismutató
stündlich óránként
stupid ostoba; bárgyú
stur 1. korlátolt; 2. makacs; csökönyös
Sturm (r) 1. roham (kat); 2. vihar

stürmen
1. megrohamoz; ostromol; 2. ostromol vkit; rátámad
vkire; 3. rohan; száguld; 4. viharosan fúj; száguld (szél)

Stürmer (r) 1. csatár (sp); 2. ostromló
stürmisch viharos (átv. is)
sturmvoll viharos
Sturz (r) 1. bura; fedő; 2. esés; bukás
Sturzbach (r) hegyi patak
Sturzbad (s) zuhany; tus

stürzen

1. beborít; kiborít; leborít; ráborít; ledönt; rádönt; 2.
beront; 3. elbuktat; felbuktat; eldönt; feldönt; taszít; 4.
elesik; leesik; elbukik; felbukik; ledől; 5. összeomlik

stürzen s. 1. rohan; siet; 2. vetődik
Sturzgut (s) ömlesztett áru
Stute (e) kanca
Stütze (e) támasz; támaszték

stützen
1. lenyír; megnyírbál; 2. meghökken; visszahőköl; 3.
megtámaszt; támogat

Stutzen (r) 1. csőcsonk (műsz); 2. kötött lábszárvédő
stützen s. támaszkodik

stutzig
1. lenyírt; lenyesegett; 2. meghökkent; zavart; stutzig
werden: meghökken; stutzig machen: meghökkent

Stützpunkt (r) támaszpont
süß édes
s.u. (siehe unten) lásd lent /röv./
SU (Sowjetunion) SZU (Szovjetunió) /röv./
Subjekt (s) 1. alany (nyelvt); 2. személy
subjektiv 1. alanyi (nyelvt); 2. szubjektív
Substantiv (s) főnév (nyelvt)
Substanz (e) anyag
substrahieren kivon
Substraktion (e) kivonás
Suche (e) keresés; nyomozás
suchen 1. igyekszik; törekszik; 2. keres; kutat
Sucht (e) 1. kór; 2. szenvedély; mánia
Süd dél (égtáj)
Sud (r) 1. főzés; 2. főzet
südafrikanisch dél-afrikai
sudeln 1. kontárkodik; fuserál; 2. maszatol; piszkol
Süden dél (égtáj)
Süden (r) déli rész; déli vidék
südlich déli; dél felé



Südosten délkelet
südöstlich délkeleti
Südpol (r) Déli-sark
Südsee (e) Csendes-óceán
südwärts délnek; dél felé
Südwesten délnyugat
südwestlich délnyugati
Suffix (s) képző; rag (nyelvt)
Sühne (e) 1. bűnhődés; 2. engesztelés; engesztelődés
Sühnegeld (s) bírság
sühnen bűnhődik; vezekel
Süßigkeit (e) édesség
süßlich édeskés
Sulz (e) kocsonya
Summe (e) összeg
summen 1. összegez; 2. zümmög; dong; zúg; dúdol
Sumpf (r) mocsár
sumpfig mocsaras; ingoványos
Sünde (e) bűn; vétek
Sündenbock (r) bűnbak
sündigen bűnözik; vétkezik
Suppe (e) leves
Susanne Zsuzsanna
Süßwaren (Pl.) édességek
Süßwarengeschäft (s) édességbolt
sva. (soviel aus) a.m. (annyi mint) /röv./
svw. (soviel wie) a.m. (annyi mint) /röv./
Sweatshirt (s) pamut sportpulóver
symbolisch jelképes; szimbolikus
symmetrisch szimmetrikus
Sympatie (e) rokonszenv; szimpátia
sympatisch rokonszenves; szimpatikus
Symptom (s) tünet; szimtóma
syntetisch szintetikus
System (s) rendszer
Systematik (e) rendszertan; szisztematika
systematisch rendszeres
Szene (e) 1. jelenet (színház); 2. színpad
Szepter (s) jogar
Tabak (r) dohány
Tabakladen (r) dohánybolt
Tabelle (e) táblázat
Tablett (s) tálca
Tablette (e) tabletta
Tadel (r) 1. feddés; intés; 2. gáncs (átv)
tadellos kifogástalan
tadeln 1. fedd; megint; leszid; 2. hibáztat

Tafel (e)
1. asztal; 2. étkezés; die Tafel aufheben: asztalt bont; 3.
tábla

täfeln 1. étkezik; lakomázik; 2. kitábláz
Tafelöl (s) étolaj
Tafelrunde (e) asztaltársaság
Täfelung (e) faburkolat



Tag (r)

1. nap (időegység); 2. nappal; alle Tage: mindennap;
jeden Tag: mindennap; heute in vierzehn Tagen: mához
két hétre; unter Tags: napközben; es wird Tag: virrad;
derend; hajnalodik; etw. an den Tag legen: tanúsít; mutat
vmit; tagaus, tagein: napról napra

Tagebau (r) külszíni fejtés
Tageblatt (s) napilap
Tagebuch (s) napló
tagelang 1. naphosszat; 2. napokig tartó; napokon át
Tagelohn (r) napszám
tagen ülésezik; es tagt: virrad; dereng; hajnalodik
Tagesanbruch (r) virradat; hajnal
Tageslicht (s) napfény; ans Tageslicht kommen: kiderül
Tagespresse (e) napi sajtó
Tagesschau (e) tv-híradó (napi)
Tagesschicht (e) nappali műszak
Tageszeit (e) napszak
-tägig -napos
täglich 1. mindennapi; mindennapos; 2. naponta; napjában
tags nappal; tags darauf: másnap; tags zufor: előző nap
tagsüber napközben
tagtäglich nap mint nap; naponként
Tagung (e) ülés; gyűlés
Taille (e) 1. derék; 2. derékbőség
Takelung (e) vitorlázat
Takt (r) 1. tapintat; 2. ütem; taktus
taktlos tapintatlan
taktvoll tapintatos
Tal (s) völgy
talab lefelé
talauf felfelé; fölfelé
Talent (s) tehetség
talentiert tehetséges
Talg (r) faggyú
Tand (r) limlom; kacat
Tändelmarkt (r) ócskapiac
tändeln 1. enyeleg; 2. játszadozik
tanken tankol
Tanker (r) tartályhajó
Tanklastwagen (r) tartálykocsi
Tankstelle (e) benzinkút
Tanne (e) fenyő
Tannenzapfen (r) toboz
Tante (e) nagynéni
Tanz (r) tánc
tanzen táncol
Tänzer (r) táncos
Tänzerin (e) táncosnő
Tanzmusik (e) tánczene
Tapete (e) tapéta
tapezieren 1. kárpitoz; 2. tapétáz
tapfer 1. bátor; vitéz; 2. derelas; derék
Tapferkeit (e) bátorság; vitézség
tappen 1. botorkál; 2. topog
täppisch esetlen
Tarif (r) díjszabás; tarifa
tarnen álcáz



Tasche (e) 1. táska; 2. zseb
Taschenbuch (s) zsebkönyv; notesz
Taschenlampe (e) zseblámpa
Taschenradio (s) táskarádió
Taschenspieler (r) bűvész
Taschentuch (s) zsebkendő
Taschenuhr (e) zsebóra
Tasse (e) 1. csésze; 2. csészealj; 3. tálca
tastbar tapintható
Taste (e) billentyű
tasten tapint; tapogat
Taster (r) 1. billentyű; 2. csáp; tapogató
tat ld. tun
Tat (e) tett; in der Tat: valóban; tényleg
Tatbestand (r) tényállás
tatenlos tétlen
Täter (r) tettes
tätig tevékeny
Tätigkeit (e) tevékenység
tatkräftig tetterős
Tatsache (e) tény
tatsächlich valóban; tényleg
tätscheln 1. cirógat; 2. paskol
tättlich tettleges
Tatze (e) mancs
Tau (r) harmat
Tau (s) hajókötél
taub 1. süket; 2. üres; taub werden: megsüketül
Taube(e) galamb
Taubenschlag (r) galambdúc
Tauber (r) hím galamb
Taube(r)(e) süket (ember)
Tauberich (r) hím galamb
Taubheit (e) süketség
taubstumm süketnéma
tauchen 1. lemerül; alámerül; alábukik; 2. merít; márt
Taucher (r) búvár
Tauchsieder (r) merülőforraló
tauen 1. olvad; 2. olvaszt
Taufe (e) 1. keresztelés; 2. keresztség
taufen megkeresztel
Taufpate (r) keresztapa
Taufpatin (e) keresztanya
taufrisch 1. friss; üde; 2. harmatos
Taufschein (r) keresztlevél
taugen alkalmas; használható
Taugenichts (r) mihaszna; naplopó
tauglich alkalmas
tauig harmatos
Taumel (r) 1. mámor; kábulat; 2. tántorgás; támolygás
taumelig tántorgó; szédülő
taumeln tántorog; szédeleg
taumlig tántorgó; szédülő
Taupunkt (r) olvadási pont; fagypont
Tausch (r) csere
täuschen 1. kicserél; 2. megtéveszt; áltat
täuschen s. csalódik; téved



täuschend megtévesztő; csalóka
Täuschung (e) 1. csalódás; 2. megtévesztés
tausend 1. ezer; 2. ezernyi; számtalan
Tausend (e) ezres (szám)
Tausend (s) ezer
Tausender (r) ezres
tausenderlei ezerféle
tausendfach ezerszeres
Tausendfüßer (r) százlábú
Tausendfüßler (r) százlábú
tausendjährig ezeréves
Tausendkünstler (r) 1. bűvész; 2. ezermester
tausendmal ezerszer
Tausendschön (s) százszorszép
tausendstel ezred
Tausendstel (s) ezredrész
tausendstens ezredszer
tausendweise ezrével
tausensdste ezredik
Tauwerk (s) kötélzet
Tauwetter (s) olvadás
Taxe (e) 1. becslés; 2. díjszabás
Taxi (r)(s) taxi
taxieren értékel
Technik (e) technika
Techniker (r) technika
technisch technikai; műszaki
technologisch technológiai
Tee (r) tea
Teer (r) kátrány
Teich (r) tó
Teig (r) nyerstészta
teigig tésztás
Teigwaren (Pl.) tésztaráru
Teil (r) rész
Teil (r)(s) 1. fél; 2. osztályrész
teilen 1. feloszt; eloszt; kettéoszt; 2. megoszt

teilen s.
1. eloszlik; megoszlik; kettéoszlik; 2. megosztozik; 3.
osztódik

Teiler (r) osztó
Teilfrage (e) részletkérdés
teilhaben részesedik; része van
Teilhaber (r) társ
teilhaftig részese vminek
Teilnahme (e) 1. részesség; 2. részvét; 3. részvétel
teilnehmen részt vesz (vmiben)
Teilnehmer (r) résztvevő
teils részint; részben
Teilstreckenkarte (e) szakaszjegy
Teilung (e) 1. osztás; 2. osztódás; 3. osztozás; osztozkodás
teilweise részbeni; részleges
Teilzahlung (e) részletfizetés
Telefon (s) telefon
Telefonapparat (r) telefonkészülék
Telefonbuch (s) telefonkönyv
telefonieren telefonál
Telefonzelle (e) telefonfülke



Telefonzentrale (e) telefonközpont
Telegraf (r) távíró
Telegramm (s) távirat
Telegraph (r) távíró
telegraphieren táviratozik
Telephon (s) telefon
telephonieren telefonál
Teller (r) tányér
Tellerfleisch (s) főtt marhahús
Tempel (r) templom (nem keresztény)
Temperament (s) vérmérséklet; temperamentum
Temperatur (e) hőmérséklet
Tempo (s) tempó; sebesség
Tendenz (e) irányzat; tendencia
Tennis (s) tenisz; Tennis spielen: teniszezik
Tennisspieler (r) teniszjátékos; teniszező
Teppich (r) szőnyeg
Teppichboden (r) szőnyegpadló; padlószőnyeg
Termin (r) határidő
termingemäß határidőre
Terminplan (r) ütemterv
Terrain (s) terep
territorial területi
Testament (s) végrendelet
testamentarisch végrendeleti
testen tesztel

teuer
drága; teuer werden: megdrágul; wie teuer ist das ?:
mennyibe kerül ez ?

Teuerung (e) drágaság; drágulás
Teufel (r) ördög
teuflich ördögi
Text (r) szöveg
Textilien (Pl.) textíliák
Theater (s) színház; színpad
Theaterstück (s) színdarab
Theatervorstellung (e) színielőadás
Theiß (e) Tisza
Theke (e) pult
Thema (s) téma; tárgy
theoretisch elméleti
Theorie (e) elmélet; teória
Thermosflasche (e) hőpalack; termosz
These (e) tétel; tézis
Thomas Tamás
Thron (r) trón
Thronfolger (r) trónörökös
ticken ketyeg

tief
mély; tiefes Schwarz: éjfekete; tief im Winter: a tél
derekán; tief nachdenken: elmerülten gondolkodik

Tief (s) alacsony légnyomású levegő; ciklon
tiefdringend mélyreható
Tiefe (e) mélység
Tiefebene (e) alföld; síkság
Tiefgang (r) merülés
tiefgekühlt mélyhűtött
tiefgreifend mélyrenyúló
Tiefkühltheke (e) mélyhűtőpult



Tiefkühlung (e) mélyhűtés
Tiefland (s) alföld
Tiefsinn (r) 1. búskomorság; 2. mélyértelműség
Tiefstand (r) mélypont
Tiegel (r) tégely
Tier (s) állat
Tierarzt (r) állatorvos
tierisch állati
Tierzucht (e) 1. állattenyészet; 2. állattenyésztés
Tiger (r) tigris
Tinte (e) tinta
Tintenfaß (s) tintatartó
tippen 1. gépel; 2. megérint; 3. tippel; találgat
Tisch (r) 1. asztal; 2. asztaltársaság; 3. étkezés; ellátás; koszt
Tischdecke (e) abrosz; asztalerítő
Tischler (r) asztalos
Tischlerei (e) 1. asztalosműhely; 2. asztalosság
Tischtennis (s) asztalitenisz; pingpong
Tischtuch (s) abrosz; asztalterítő
Titel (r) 1. cím; felirat; 2. jogcím; 3. költséágvetési tétel; 4. rang
Titelbild (s) címkép
titschießen agyonlő
titulieren titulál
toben tombol
tobsüchtig őrjöngő; eszeveszett
Tochter (e) lánya; leánya vkinek
Tod (r) halál
Todesanzeige (e) gyászjelentés
Todesfall (r) haláleset
Todfeind (r) halálos ellenség
tödlich halálos

Toilette (e)
1. illemhely; WC; 2. öltözet; toalett; 3. öltözőasztal;
toalettasztal

Toilettenpapier (s) toalettpapír; WC-papír

toll
1. eszeveszett; őrült; 2. féktelen; tolle Sache !: pokoli egy
dolog !

Tollheit (e) őrültség
tollköpfig szertelen; heves vérű
tollkühn vakmerő
Tollwut (e) veszettség
tölpelhaft bamba; esetlen
Tomate (e) paradicsom
Ton (r) 1. agyag; 2. hang; 3. tónus
Tonband (s) hangszalag; magnószalag
Tonbandaufnahme (e) magnófelvétel
Tonbandgerät (s) magnetofon; magnó
tönen 1. árnyal; színez; 2. hangzik
Tonfilm (r) hangosfilm
Tonne (e) 1. hordó; 2. tonna
Tonsetzer (r) zeneszerző
Tonstörung (e) hangzavar
Tönung (e) árnyalat; tónus
Topf (r) fazék; lábas; lábos
Topfblume (e) cserepes virág
Töpfchen (s) 1. bili; 2. csupor
Topfen (r) túró
Topfenfleckerln (Pl.) túrós tészta; túrós csusza



Töpfer (r) fazekas
Tor (r) balga; bolond
Tor (s) 1. gól (sp); 2. kapu
Toreinfahrt (e) kapualj; bejárat
Torf (r) tőzeg
Torheit (e) balgaság; bolondság
Torhüter (r) kapus
töricht balga; bolond
torkeln botorkál; tántorog
Tormann (r) kapus (sp)
torpedieren megtorpedóz
Torschluß (r) kapuzárás
Torschütze (r) góllövő
Torte (e) torta
Tortur (e) tortúra
Torwart (r) kapus
tosen zúg; morajlik
tot 1. döglött; 2. halott; holt
total teljes
totarbeiten (s.) agyondolgozza magát
Tote (r)(e) halott
töten megöl
Totenbahre (e) ravatal
Totenfeier (e) gyászszertartás
Totengräber (r) sírásó
Totenschein (r) halottlevél
totfahren agyongázol
totglauben halottnak hisz
totmachen megöl
Toto (r)(s) totó; im Toto spielen: totózik
totschlagen agyonüt
totstellen (s.) halottnak tetteti magát

Tour (e)
1. fordulat (műsz); 2. forduló; 3. sorrend; 4. túra; menet;
körutazás; portya; 5. turnus (étkezési)

Tourist (r) túrista
Touristenhaus (s) túristaház
Trab (r) ügetés
traben üget
Trachenkleid (s) népviselet
Tracht (e) 1. rakomány; teher; 2. ruhaviselet
trachten törekszik; iparkodik
Tradition (e) hagyomány; tradíció
traditional hagyományos
traf ld. treffen
Trafik (e) trafik; dohánybolt
träg rest
Tragbahre (e) hordágy
tragbar hordható; hordozható
Trage (e) 1. heveder; 2. hordágy

tragen
1. hoz; terem; jövedelmez; 2. tart; elbír; 3. visel; hord; 4.
visz; hoz; szállít

Träger (r) 1. hordár; 2. tartó; 3. vivő; hordozó
Trägerrakete (e) hordozórakéta
tragfählig teherbíró
Trägheit (e) 1. restség; 2. tehetetlenség
Tragik (e) tragikum
Tragiker (r) 1. tragédiaíró; 2. tragikus színész



Tragödie (e) tragédia
Tragödin (e) tragika; tragikus színésznő
Tragtier (s) málhás állat
Tragweite (e) 1. horderő; 2. hordtávolság (kat)
Trainer (r) edző; tréner
trainieren edz
Training (s) edzés
traktieren 1. bánik; kezel; 2. megvendégel
trällern dúdol; dúdolgat
Trampeln (s) lábdobogás; hangos járkálás
Trampeltier (s) 1. kétpúpú teve; 2. tenyeres-talpas (ember)
Tran (r) halzsír; halolaj
Träne (e) könny
tränen könnyezik
trank ld. trinken
Trank (r) 1. ital; 2. kanalas orvosság; 3. moslék
Tränke (e) 1. itató; 2. moslék
tränken 1. átitat; áztat; 2. megitat
Transdanubien Dunántúl
Transfer (r) átutalás
Transport (r) 1. szállítás; 2. szállítmány
transportfähig szállítható
transportieren szállít; továbbít; fuvaroz
Trappe (e) túzok
trat ld. treten
tratschen pletykál; trécsel; tereferél
Traube (e) szőlőfürt
Traubenlese (e) szüret
trauen 1. bízik; 2. megesket
trauen s. 1. megesküszik; egybekel; 2. mer; merészkedik
Traueranzeige (e) gyászjelentés
Trauermarsch (r) gyászinduló
trauern 1. gyászol; 2. szomorkodik; bánkódik; búsul
trauervoll gyászos
Traufe (e) csurgó; vom Regen in die Traufe: csöbörből vödörbe
träufeln 1. csepegtet; csurgat; 2. lecsepeg
traulich meghitt
Traum (r) álom
träumen 1. álmodik; 2. álmodozik
Träumer (r) álmodozó; ábrándozó
Träumerei (e) 1. ábránd; 2. álmodozás; álom
träumerisch ábrándos; álmodozó
traumhaft álomszerű
traurig szomorú; bús
Trauring (r) jegygyűrű
Trauschein (r) házasságlevél
traut meghitt; kedves; drága
Trauung (e) esketés

treffen
1. eltalál; 2. ér vkit (átv); 3. foganatosít; eszközöl; 4.
megsért; megbánt; 5. rábukkan; ráakad; rátalál; 6.

Treffen (s)
1. előfordul; megesik; eine Wahl treffen: választ; 2.
eltalálás; 3. mérkőzés (sp); 4. találkozás; 5. találkozik; 6.

treffend találó
Treffer (r) 1. nyerő (sorsjegy); 2. találat; 3. találó (célba)
trefflich pompás
Treffpunkt (r) 1. metszéspont; 2. találkozóhely; gyülekezőhely
Treibels (s) zajló jég



treiben

1. árad (kavarogva); 2. bever; 3. erjed; 4. hajt; kerget;
terel; 5. hajt; kerget; unszol; sürget; 6. meghajt; kihajt;
hajtat; 7. sodródik; 8. űz; folytat; csinál

Treiber (r) 1. hajcsár; 2. hajtó
Treibhaus (s) melegház; üvegház
Treibhauseffekt (r) üvegházhatás
Treibholz (s) hordalékfa
Treibjagd (e) hajtóvadászat
Treibstoff (r) üzemanyag
treifnaß csuromvizes
trennen elválaszt; szétválaszt; felbont; megbont
trennen s. elválik; szétválik
Treppe (e) lépcső
treppenartig lépcsőzetes
Treppenhaus (s) lépcsőház
treten 1. lép; épeget; jár; megy; 2. megrúg; rugdal; 3. tapos;
treu hűséges
Treue (e) hűség
treuherzig nyíltszívű
treulich 1. híven; 2. megbíhatóan
treulos 1. hitszegő; 2. hűtlen
Trichter (r) tölcsér
Trick (r) fogás; trükk
trieb ld. treiben

Trieb (r)
1. hajtás; kergetés; 2. hajtás; rügy; sarj; 3. ösztön; 4.
ösztönző erő

triebfeder (e) hajtórugó
Triebkraft (e) hajtóerő
triefen csepeg; csöpög; csurog
triftig nyomós
Trikot (r)(s) trikó
trillern trillázik
trinken iszik
Trinker (r) iszákos (ember)
Trinkgeld (s) borravaló
trinkwasser (s) ivóvíz
trippeln tipeg-topog
Tritt (r) 1. lábnyom; 2. lépcsőfok; 3. lépés; 4. pedál; 5. rúgás
Triumph (r) diadal
triumphieren diadalmaskodik

trocken
száraz; trocken werden: megszárad; ins trocken bringen:
biztonságba helyez

Trockenei (s) tojáspor
trockenhaube (e) szárítóbúra
trockenheit (e) szárazság
trockenlegen 1. lecsapol; 2. tisztába tesz
Trockenmilch (e) tejpor
trockenreiben szárazra dörgöl
trocknen 1. megszárad; felszárad; 2. megszárít
Trödel (r) zsibáru
trödeln piszmog; pepecsel
trog ld. trügen
Trog (r) teknő; vályú
trollen baktat
trollen (s.) elkotródik
Trommel (e) dob
trommeln dobol



Trommler (r) dobos
Trompete (e) trombita
trompeten trombitál
Tropen (Pl.) trópusok
tröpfeln 1. csepegtet; 2. csepereg
tropfen 1. csepeg; 2. csepegtet
Tropfen (r) csepp
tropfenweise cseppenként
Tropfstein (r) cseppkő
tropisch tropikus

Trost (r)
vigasz; Trost suchen: vigaszt keres; du bist nicht ganz
bei Troste: nem vagy észnél

trostbringend vigasztaló
trösten vigasztal
trösten s. vigasztalódik
tröstlich vigasztaló
trostlos 1. sivár; 2. vigasztalan
Tröstung (e) vigasz; vigasztalás
Trottel (r) hülye; félkegyelmű
trotten baktat; ballag
trotz +G/+D ellenére; dacára
Trotz (r) dac; makacsság; dir zum Trotz: ellenedre
trotzdem 1. bár; ámbár; 2. mégis
trotzen 1. dacol; 2. duzzog
trotzig dacos; durcás
Troßwagen (r) társzekér
trüb 1. borús; 2. szomorú; 3. zavaros; homályos
Trubel (r) 1. tömeg; 2. zűrzavar; forgatag
trüben zavarossá tesz
trüben s. 1. beborul; 2. megzavarodik
Trübsal (e) bánat; búbánat; Trübsal blasen: búsul
trübselig bús; bánatos
Trübsinn (r) búskomorság
Truer (e) gyász; bánat; szomorúság
Trüffel (e) szarvasgomba
trug ld. tragen
Trug (r) ámítás
trügen csal
trügen s. csalódik
trügerisch csalfa
trughaft csalóka
Truhe (e) láda
Trümmer (Pl.) romok; roncsok
Trümmerhaufen (r) romhalmaz
Trumpf (r) ütőkártya
Trunk (r) 1. iszákosság; 2. ital; 3. ivás
trunken ittas; mámoros
trunksüchtig iszákos
Trupp (r) csapat
Truppe (e) 1. csapat; 2. színtársulat
truppenweise csapatonként
Truthahn (r) pulyka
Tscheche (r) cseh (ember)
tschechisch cseh
Tschechisch (s) cseh (nyelv)
Tschechloslowake (r) csehszlovák (ember)
Tschechloslowakei (e) Csehszlovákia



tschechloslowakisch csehszlovák
T-Shirt (s) póló
Tube (e) tubus
Tuberkolose (e) tuberkolózis
Tuch (s) 1. kendő; 2. szövet; posztó
tüchtig 1. derekas; 2. ugyancsak; nagyon; 3. ügyes; rátermett
Tücke (e) 1. álnokság; 2. furfang
tückisch álnok
Tugend (e) erény
tugendhaft erényes
tugendlos erkölcstelen
Tulpe (e) tulipán
tummeln siettet; kerget
tummeln s. 1. siet; 2. sürög-forog; nyüzsög
Tumor (r) daganat; tumor
Tümpel (r) tócsa; pocsolya
Tumult (r) tumultus

tun

1. tesz; cselekszik; csinál; 2. tesz; helyez vhova; 3.
végbemegy; történik; folyik; seine Artbeit tun: munkáját
végzi; dolgozik; jm. böses tun: árt vkinek; vmi rosszat
tesz vkivel; er hat zu tun: dolga van; das tut gut: ez
jólesik; es tut mir leid: sajnálom; mir tut der Kopf weh: fáj

Tun (s) tevékenység
Tünche (e) meszelés
tünchen meszel
Tunke (e) mártás
tunken márt; mártogat
tunlich 1. ajánlatos; tanácsos; 2. lehetséges
tunlichts lehetőleg
Tunnel (r) alagút
tüpfelig pettyes; pöttyös
tupfen 1. megbök (ujjheggyel); 2. pettyez; pöttyöz
Tupfen (r) petty; pötty
tüpflig pettyes; pöttyös
Tür (e) ajtó
Türdrückel (r) kilincs
Türke (r) török (ember)
Türkei (e) Törökország
Türkin (e) török (nő)
türkisch török
Türkisch (s) török (nyelv)
Türklinke (e) kilincs
Turm (r) 1. bástya (sakk); 2. torony
türmen 1. felhalmoz; 2. meglép
türmen s. tornyosul
Turnanzug (r) tornaruha
turnen tornászik
Turnen (s) torna
Turner (r) tornász
Turnier (s) verseny; torna (sp)
Turnsaal (r) tornaterem
Türstock (r) ajtótok
turteln turbékol
Turteltaube (e) gerlice
Tusche (e) tus (festék)
tuscheln sugdolózik
Tüte (e) 1. kürt; duda; 2. papírzacskó



tuten kürtöl; dudál
Typ (r) típus
typisch jellegzetes; jellemző; tipikus
Typus (r) ld. Typ
Tyrann (r) zsarnok
Tyrannei (e) zsarnokság
tyrannisch zsarnoki
tyrannisieren zsarnokoskodik
u.Z. (unserer Zeitrechtungi.sz. (időszámításunk szerint) /röv./
u.a. (und andere) és mások /röv./
u.a. (und anderem; und anderen)többek között /röv./
u.a. (und anderes) egyéb /röv./
U-Bahn (e) földalatti; metró
Zubehör (r)(s) hozzávaló; kellék

übel
rossz; mir ist übel: rosszul vagyok; nicht übel: nem rossz;
wohl oder übel: kénytelen-kelletlen

Übel (s) 1. baj; rossz; 2. betegség; baj
übelnehmen rossz néven vesz; zokon vesz
Übelträter (r) gonosztevő
üben 1. gyakorlatozik (kat); 2. gyakorol; 3. űz; folytat; gyakorol

über

nagyon; teljesen; die Nacht über: egész éjjel; az éjszaka
folyamán; er ist mir über: fölényben van velem szemben;
über und über: telis-tele; teljesen; nyakig

über +A

1. át; keresztül; er ist weit über Dreißig: jóval túl van a
harmincon; er freut sich über den Erfolg: örül a sikernek;
Fehler über Fehler: hiba hiba hátán; Hals über Kopf:
hanyatthomlok; fejvesztve; über die Hälfte: több, mint a
fele; übers Jahr: mához egy évre; für Jungendliche 14
Jahre: 14 éven felülieknek; das geht über meine Kräfte:
ez meghaladja az erőmat; er klagt über Kopfschmerzen:
fejfájásról panaszkodik; fejét fájlalja; über Nacht: máról
holnapra; sich über etw. wundern: csodálkozik vmin; über
Sie: magáról; ich hörte über ihn: hallottam róla; 2. felett;
fölött; 3. fölé; -ra,-re; 4. -ról,-ről; 5. több, mint

über +D

felett; fölött; -on,-en,-ön; über der Grenze: a határon túl;
über mir: felettem; fölöttem; wir wohnen über der Straße:
az utca túloldalán lakunk

überall mindenhol
überallher mindenhonnan
überallhin mindenhova
überanstrengen megerőltet
überantworten átad; kiszolgáltat
Überarbeit (e) túlórázás
überarbeiten 1. átdolgoz; 2. túlórázik
überarbeiten s. megerőlteti megát; agyondolgozza magát
überaus szerfelett
Überbau (r) 1. áthidalás; ráépítés (építészet); 2. építmény; 3. ráépítés
überbeansprucht túlterhelt
überbehalten 1. megtart; 2. ruhát magán tart
überbelasten túlterhel
überbieten 1. felülmúl; 2. megdönt (sp); 3. ráígér
überbleiben 1. megmarad; életben marad; 2. megmarad (vmiből)
Überbleibsel (s) 1. csökevény; 2. maradék
Überblick (r) 1. áttekintés; 2. kilátás
überblicken áttekint; átnéz
überbringen átad; kézbesít; közvetít
überbrücken áthidal



überbürden túlterhel
Überdach (s) eresz
überdachen befed
überdauern túlél
überdem 1. azonfelül; ezenfelül; 2. közben
überdenken átgondol; meggondol
überdies ezenkívül; ezenfelül

Überdruß (r)
1. csömör; überdrüssig sein: elege van; sie ist seiner/ihn
überdrüssig: megun vkit; 2. unalom

Überebot (s) ráígérés
übereilen elhamarkodik
übereinander 1. egymás fölé; 2. egymás fölött; egymáson
übereinkommen megegyezik; megállapodik
Übereinkunft (e) megegyezés

übereinstimmen
1. egybehangol; összhangba hoz; 2. összhangban van;
egyezik

Zubereitung (e) elkészítés
überfahren 1. átfut; végigfut; 2. elgázol
überfahren +A átkel vmin; átmegy vmin
Überfahrt (e) átkelés
Überfall (r) rajtaütés; megtámadás

überfallen
1. átbukik; átesik; 2. meglep (átv); 3. rajtaüt; megtámad;
megrohan

überfließen 1. elönt; 2. túlfolyik; kicsordul
Überfluß (r) bőség; fölösleg; felesleg
überflügeln túlszárnyal
überflüssig fölösleges; felesleges
überfluten 1. eláraszt; 2. kiárad; túlárad

überführen
1. átvezet; átszállít; 2. átvisz; átalakít; 3. elhalmoz;
túlterhel; 4. rábizonyít

Überfülle (e) bőség; fölösleg
überfüllen 1. áttölt; átönt; 2. túlteljesít; 3. túltöm; túlzsúfol
überfüllt zsúfolt; túlzsúfolt
Übergabe (e) 1. átadás; kézbesítés; 2. megadás (kat)
Übergang (r) 1. átmenés; átkelés; 2. átmenet
Übergardine (e) sötétítő függöny
übergeben 1. átad; 2. ráad; ráborít
übergeben s. hány

übergehen
1. átmegy; 2. átpártol; áttér; 3. kifut; túlfut; 4.
megszemlél; áttekint; 5. mellőz; 6. túllép; 7. utolér; behoz

übergenug untig elég
Übergewicht (s) 1. túlerő; fölény; 2. túlsúly
überglücklich végtelenül boldog
Übergriff (r) túlkapás
übergroß túl nagy
überhandnehmen elharapózik; elterjed
überhängen 1. eléakaszt; 2. ráakaszt; ráborít; 3. vmit vmivel borít
überhasten elhamarkodik; elsiet vmit
überhäufen elhalmoz
überhäuft túlzsúfolt
überhaupt 1. egyáltalán; 2. tulajdonképpen
überheblich felfuvalkodott; gőgös
überholen 1. áthoz; átcipel; 2. felülmúl; 3. megelőz; utolér; túlhalad
Überholverbot (s) előzési tilalom
überhören 1. kihallgat; lehallgat; 2. nem hall meg
überklug túl okos; tudálékos
überkochen kiforr; kifut



überkommen 1. elfog (átv); 2. eljut; 3. rámarad; rászáll
überladen 1. átrak; átrakodik; 2. túlhalmoz; túlzsúfol; 3. túlterhel
Überlandautobus (r) távolsági autóbusz

überlassen
1. átad; odaad; átenged; 2. átenged (a másik oldalra); 3.
meghagy; 4. rábíz; ráhagy

überlassen s. átengedi magát; rábízza magát
überlasten túlterhel

überlaufen

1. átfut; futólag átolvas; es überläuft mich: borsódzik a
hátam; 2. átszökik; 3. elhagy (futás közben); 4. ellep;
elönt; 5. megrohan; lerohan; 6. túlfolyik

überlaut nagyhangú
überleben túlél

überlegen

1. áttesz; áthelyez; 2. befed; 3. fektet; tesz (vmire/vmi
fölé); 4. fölényes; erősebb; hatalmasabb; jm./etw.
überlegen sein: különb vkinél/vminél

überlegen (s.) +A
meggondol; megfontol vmit; etw. bei sich überlegen:
vmin magában töpreng

Überlegenheit (e) fölény
überliefern 1. hagy; hagyományoz; 2. kiszolgáltat
Überlieferung (e) 1. hagyomány; 2. kiszolgáltatás
überlisten rászed
Übermaß (s) túlzott mérték; túlméret; im Übermaß: túlságosan
Übermacht (e) túlerő
übermächtig túl erős; nagyhatalmú
übermäßig túlságos; szertelen
Übermensch (r) emberfeletti ember
übermessen felmér; felbecsül
übermitteln átad; eljuttat
übermorgen holnapután
übermüden elcsigáz; agyongyötör
übermüden s. kifárad

Übermut (r)
1. elbizakodottság; önteltség; 2. pajkosság; jókedv;
féktelenség

übermütig 1. elbizakodott; öntelt; 2. pajkos; féktelen
übernachten 1. éjjeli szállást ad; 2. meghál; éjszakázik
Übernahme (e) átvétel
übernatürlich természetfeletti
übernehmen 1. átvesz; 2. elfog (átv); 3. elvállal; 4. felvesz; felölt

übernehmen s.
1. megerőlteti magát; 2. pöffeszkedik; die Angst
übernahm ihn: elfogta a félelem

überordnen fölé rendel; er ist mir übergeordnet: felettesem
überplannmäßig terven felül
überprüfen felülvizsgál
überqueren keresztez; keresztülhalad
überragen 1. kiemelkedik; felülmúl; 2. kimagaslik
überraschen meglep; rajtakap; rajtaüt
überraschend meglepő
Überraschung (e) meglepetés
überreden rábeszél
überreich 1. túl gazdag; 2. vmiben bővelkedő
überreichen 1. átnyújt; átad; 2. átnyúlik; átér
überreichlich bőséges; kiadós
überreif túlérett
überreizt túlizgatott; túlingerült
Überrest (r) maradék; maradvány
überrumpeln meglep; rajtaüt
übersatt túlságosan jóllakott



überschatten beárnyékol
überschätzen túlbecsül
Überschau (e) áttekintés
überschauen áttekint; végigpillant

Überschlag (r)
1. átfordulás (sp); 2. hozzávetőleges kalkuláció;
költségvetés

überschlagen

1. átcsap; átalakul vmivé; 2. átugrik; kihagy; 3. befed;
beborít; 4. hozzávetőlegesen kiszámít; költségvetést
készít; 5. megbillen; felbillen; 6. összehajt; egymásra rak;

überschlagen s. 1. bukfencet vet; 2. felbukik; felborul; felfordul
Überschlaglaken (s) paplan
überschnappen 1. átcsapódik; 2. megbicsaklik (hang); 3. meghibban
überschreien túlkiabál
überschreiten átlép; túllép
Überschrift (e) cím; felirat
Überschuß (r) fölösleg; többlet
Überschuh (r) sárcipő; hócipő
überschütten 1. átönt; 2. elhalmoz; eláraszt; 3. leönt; végigönt; 4. túlönt
Überschwang (r) bőség; túláradás
überschwemmen eláraszt; elönt
Überschwemmung (e) áradás; árvíz
überschwenglich fellengzős; áradozó
Übersee (e) tengerentúl
Überseedampfer (r) óceánjáró gőzös
überseeisch tengerentúli
übersehbar áttekinthető
übersehen 1. átsiklik (vmin); 2. áttekint; átnéz; átfut
übersenden megküld

übersetzen

1. átkel (vízen); 2. áttesz; transzformál (műsz); 3. átugrik;
4. átvisz; átszállít (a túlsó partra); 5. lefordít; 6. túlterhel;
eláraszt

Übersetzer (r) fordító
Übersetzung (e) 1. áttétel (műsz); 2. fordítás
Übersicht (e) 1. áttekintés; 2. átvizsgálás
übersichtlich áttekinthető
übersiedeln 1. átköltözik; átköltözködik; 2. átköltöztet

überspannen
1. átível; összeköt; 2. beborít; bevon; 3. föléfeszít;
fölévon; 4. túlfeszít

überspannt 1. hóbortos; bogaras; 2. túlfeszített
überspielen 1. átjátszik (sp); 2. átmegy; átjátszik; átpártol
überspitzt kiélezett
überspringen átugrik (vmin)
überstahlen 1. beragyog; 2. túlragyog
überstanden kiállott; elszenvedett
überstehen 1. kiáll; elszenved; 2. kiáll (vmiből)
überstehn 1. kiáll; elszenved; 2. kiáll (vmiből)

übersteigen
1. átlép; átmászik; 2. átmászik; megmászik vmit; 3.
felülmúl; meghalad; 4. kiárad

überstempeln felülbélyegez
überströmen 1. átfolyik; átözönlik; 2. eláraszt; elönt; 3. kiárad; túlárad
Überstunde (e) túlóra; Überstunde machen: túlórázik
Überstundengebühr (e) túlóradíj; túlórapénz

überstürzen
1. átrohan; átvágódik; 2. elhamarkodik; elsiet; 3. felborul;
4. ráborít

überstürzen s.
kapkod; sietve cselekszik; die Ereignisse überstürzen
sich: egymásba torlódnak az események

überstürzt elhamarkdott; mit überstürzter Eile: elhamarkodva;



übertölpein lóvá tesz; becsap
übertönen túlharsog
Übertrag (r) átvitel; áthozat (számvitel)

übertragen
1. áthord; átvisz; áthoz; 2. átruház; ráruház; 3. átültet; 4.
átvitt; képletes; 5. elterjeszt; 6. közvetít (rádió); 7. lefordít

übertragen s. auf +A átterjed
Übertragung (e) közvetítés
übertreffen felülmúl; túltesz (vkin/vmin)
übertreiben 1. eltúloz; 2. túlzásba visz
Übertreibung (e) túlzás

übertreten

1. átlép (vhova); 2. átpártol; átáll; átlép; 3. áttér (vallás);
4. belép; 5. kiönt; kiárad; 6. megrándít; kificamít; 7. túllép;
megszeg

Übertretung (e) 1. áthágás; megszegés; 2. kihágás; szabálysértés
übertreuen 1. kiuzsoráz; 2. megdrágít
übertrieben 1. szertelen; túlzó; 2. túlzott
Übertriebenheit (e) 1. szertelenség; 2. túlzottság
Übertritt (r) 1. átpártolás; átállás; átlépés; 2. áttérés (vallás)
übertünchen 1. bemeszel; átmeszel; bemázol; átmázol; 2. leplez;
übervölkern 1. túlnépesít; 2. túlzsúfol
übervölkert túlnépesedett
Übervölkerung (e) túlnépesedés
übervoll csordultg telt; telis-tele
übervorteilen becsap; rászed
überwach nagyon éber
überwachen őrködik; felügyel
überwältigen legyőűz; legyűr
überwältigend lenyűgöző
überweise túl okos
überweisen 1. átutal; áttesz; 2. rábizonyít
Überweisung (e) átutalás
Überweisungskonto (s) átutalási betétszámla
überweltlich túlvilági

überwerfen
1. átdob; átvet; 2. beborít; 3. rávet; ráborít; 4. túldob; sich
mit jm. überwerfen: összeveszik vkivel

überwichtig 1. rendkívül fontos; 2. súlytöbblettel bíró
überwiegend 1. túlnyomó; 2. túlnyomórészt
überwinden legyőz; legyűr

überwinden s.
erőt vesz magán; er konnte sich nicht überwinden: nem
tudott uralkodni magán

überwintern 1. áttelel; 2. átteleltet
überwunden 1. legyőzött; 2. túlhaladott
Überwurf (r) köpönyeg
Überzahl (e) 1. számbeli fölény; túlerő; többség; 2. többlet
überzählig fölös; fölösleges
Überzeit (e) túlóra
überzeugen meggyőz
überzeugen s. meggyőződik

überzeugt
meggyőződéses; ich bin überzeugt, daß ...:
meggyőződésem, hogy ...

überziehen

1. áthúz (vhova); 2. átköltözik; átköltözködik; 3. átvonul;
4. bevon; beborít; huzattal ellát; 5. eláraszt; ellep; 6.
felhúz; ráhúz; 7. felvesz; felhúz

Überzieher (r) felöltő
Überzug (r) huzat
übetsättigen túltelít
übetsättigen s. megterheli a gyomrát



üblich szokásos; szokott
U-Boot (s) tengeralattjáró

übrig

hátralevő; fennmaradó; maradék; felesleges; plusz; ich
habe nicht viel für ihn übrig: nem tartok róla sokat; er hat
wenig zeit übrig: alig van ideje; ein übriges tun: kelleténél
többet tesz; im übrigen: egyébként; különben

übrigens különben; egyébként
übriglassen meghagy
Übung (e) 1. gyakorlás; 2. gyakorlat
übungshalber a gyakorlat kedvéért

Zucht (e)
1. illem; 2. nevelés; fegyelem; 3. tenyészet; 4. termelés;
tenyésztés

Zuchthaus (s) fogház; fegyház; fegyintézet; börtön
Zucker (r) cukor
Zuckerbäcker (r) cukrász
Zuckerdose (e) cukortartó
Zuckererbse (e) cukorborsó
Zuckerl (s) cukorka
Zuckermelone (e) sárgadinnye
Zuckung (e) rángatózás; rángás; vonaglás
u.dgl. (und dergleichen) és más hasonlók /röv./
Zudrang (r) tolakodás
Zufahrtstraße (e) összekötő út; bekötő út
Zufall (r) véletlen; véletlenség
Ufer (s) part; folyópart; tópart
uferlos határtalan; végtelen
Zuflucht (e) menedék
Zufuhr (e) 1. felhozatal; 2. szállítás; odaszállítás

Zug (r)

1. felvonulás; menetelés; 2. húzás; rántás; vonás; 3.
léghuzat; 4. szívás; szippantás; 5. vonás; vonal; aus dem
Zug kommen: kijön a lendületből; Zug um Zug: azonmód;
nyomban; 6. vonat

Zugabe (e) ráadás
Zugang (r) 1. bejárat; 2. felmenés
Zuganschluß (r) vonatcsatlakozás
Zugehörigkeit (e) 1. hovatartozás; 2. illetékesség
Zügel (r) gyeplő
Zugeständnis (s) 1. beleegyezés; engedély; 2. engedmény
Zuhörer (r) hallgató

Uhr (e)
óra; seine Uhr geht nach: késik az órája; seine Uhr geht
vor: siet az órája; wieviel Uhr ist es ?: hány óra van ?

Uhrband (s) óraszíj
Uhrmacher (r) órás
Uhu (r) uhu
Zukost (e) körítés; mellékétel
Ukraine (e) Ukrajna
ukrainisch ukrán
Zukunft (e) 1. jövő idő (nyelvt); 2. jövő; jövendő
Zukünftige (r)(e) jövendőbeli
UKW (Ultrakurzwellen) URH (Ultrarövidhullám) /röv./
Zulage (e) 1. melléklet; 2. pótlék; pótdíj
Zulauf (r) csődület; jm. etw. zuleide tun: megbánt; bántalmaz vkit
Zulieferfirma (e) szállító cég
Ulk (r) tréfa; móka
ulken mókázik
ulkig tréfás; mókás
Ulme (e) szil; szilfa



Ultraschall (r) ultrahang
um körül

um +A

1. -ért; rund um den Balaton: a Balaton körül; um die
Ecke: a sarkon túl; um Mittag: dél körül; déltájban;
délben; um zwei Uhr: két órakor; két óra körül; sich um
etw. erkundigen: érdeklődik vmi iránt; schade um ihn: kár
érte; es tut mir leid um ihn; 2. körül; -kor

umändern átalakít
umarbeiten átdolgoz
umarmen átkarol; megölel
umbauen átépít; átalakít
umbetten 1. más ágyba fektet; 2. újraágyaz vkinek
umbiegen elhajlít; meghajlít
umbiegen s. elhajlik; meghajlik; elgörbül; meggörbül
umbilden 1. átalakít; 2. átképez
umbilden s. 1. átalakul; 2. átképezi magát
umbinden 1. átköt; újraköt; 2. beköt; bekötöz; 3. felköt
umbringen megöl
umdrängen körültolong
umdrehen megfordít; megforgat
umdrehen s. megfordul
umeinander egymás körül
umfahren 1. elgázol; elüt; 2. megkerül
umfallen elesik; összerogy
Umfang (r) 1. kerület; 2. terjedelem; méret
umfangen 1. átkarol; megölel; 2. felölel; 3. körülvesz
umfangreich terjedelmes

umfassen
1. átfog; átkarol; 2. bekerít; körülvesz; 3. felölel;
magában foglal

umfassend átfogó; kiterjedt
umformen átalakít; átformál
Umfrage (e) 1. kérdezősködés; 2. körkérdés

Umgang (r)
1. bánásmód; 2. körüljárás; körséta; 3. társas érintkezés;
kör

umgänglich barátságos
Umgangssprache (e) köznyelv
umgeben 1. felad; ráad; 2. körülvesz
Umgebung (e) 1. környék; vidék; 2. környezet

umgehen

1. bánik vkivel/vmivel; 2. érintkezik vkivel; 3. járkál; 4.
kerülőt tesz; 5. kijátszik; megkerül; es geht das Gerücht
um: az a hír járja; mit umgehender Post: postafordultával;
6. körben jár; forog; 7. megkerül; elkerül

Umgehungsstraße (e) elkerülő út

umgekehr
fordított; ellenkező; umgekehre Seite: vminek a
hátoldala; visszája

umgestalten átalakít; átdolgoz
umgrenzen körülhatárol
umgürten 1. felcsatol; felköt; 2. övez
umhaben visel (ruhát)
Umhang (r) 1. függöny; 2. körgallér; köpeny; 3. lepel
umhängen 1. átakaszt; 2. ráakaszt; ráad
umher 1. ide-oda; 2. körös-körül
umherblicken körültekint
umherfahren ide-oda utazgat; er fährt umher in Europe: beutazza
umherforschen kémlelődik; körültekint
umherirren ide-oda bolyong; tévelyeg
umhertreiben ide-oda hajt



umhertreiben s. csavarog
umhüllen beburkol
Umkehr (e) visszafordulás
umkehrbar megfordítható

umkehren
1. átfordít; megfordít; 2. felforgat; forradalmasít; 3.
kifordít; 4. megforgat

umkehren (s.)
megfordul; visszafordul; das Feld umkehren: felszántja a
földet

umkippen átbillen; felbillen; felborul
umklammern átkulcsol; átkarol
umkleiden átöltöztet
umkleiden s. átöltözik
umkommen elpusztul; tönkremegy
Umkreis (r) 1. kerület; körzet; 2. környék
umkreisen 1. bekerít; 2. körbejár; körülkering; 3. körülvesz
umladen átrak
Umlage (e) hozzájárulás; illeték

Umlauf (r)
1. forduló; 2. forgalom; 3. körforgás; keringés; 4.
körözvény; körlevél

umlaufen
1. forgalomban van; 2. futkos; szaladgál; 3. kerülőt tesz;
4. körben jár; kering; 5. körülfut; körülszalad

Umlaut (r) umlaut (nyelvt)

umlegen

1. átfordít; megfordít; áthelyez; átrak; 2. áthelyez; 3.
behajt; kihajt; 4. feltesz; rátesz; felrak; rárak; 5. kidönt;
ledönt; 6. körülrak; 7. leterít

umlegen s. oldalra dől
Umleitung (e) terelőút
umliegend környező
umnehmen 1. felvesz; magára vesz; 2. körülvesz; körülfog
umprägen átformál; átalakít
umrahmen bekeretez
umrechnen 1. átszámít; 2. rejtjelez
umreißen 1. feldönt; 2. lebont
umreisen körülutazik
Umriß (r) körvonal
umrühren felkever; megkever; felkavar; megkavar
Umsatz (r) forgalom
umschalten átkapcsol
umschauen s. 1. körülnéz; körültekint; 2. visszanéz
umschiffen körülhajóz

Umschlag (r)
1. átcsapás; hirtelen változás; 2. borítólap; boríték; 3.
borogatás; 4. hajtóka; felhajtás

umschlagen

1. átcsap; átcsapódik; hirtelen fordulatot vesz; 2. átfordít;
lapoz; 3. borogat; 4. csapással/ütéssel feldönt; kidönt; 5.
felhajt; kihajt; behajt; 6. hirtelen felborul; felfordul; feldől;
7. ráborít; 8. rosszra fordul

umschließen 1. körülvesz; körülzár; 2. magában foglal; tartalmaz
umschlingen 1. átfog; átkarol; átölel; 2. körülcsavar; körülteker
umschreiben 1. átír; 2. körülír
Umschrift (e) 1. átírás; 2. körfelirat
Umschulunglehrgang (r) átképzési tanfolyam
umschütten 1. átönt; 2. feldönt; felborít
umschwärmen körülrajong

Umschweif (r)
kertelés; elkalandozás; Umschweif machen: kertel;
köntörfalaz; ohne Umschweife: kertelés nélkül;

Umschwung (r) fordulat
umsehen (s.) 1. körülnéz; hátranéz; visszanéz; 2. megfordul;



umseits túloldalt; a túlsó oldalon

umsetzen
1. átalakít; 2. áthelyez; átültet; 3. átvált; bevált; becserél;
4. forgalmaz; 5. vmivel körülrak; körülültet

Umsicht (e) 1. kilátás; 2. körültekintés
umsichtig körültekintő; megfontolt
umsiedeln 1. áttelepít; átköltöztet; 2. áttelepül; átköltözik
umsinken összeroskad; felborul
umsonst 1. hiába; 2. ingyen
umspähen 1. kémlel; körültekint; 2. kikémlel; kifürkész
umspannen 1. felölel; átfog; 2. körülfog; átfog

umspringen
1. fölényesen; szeszélyesen bánik vkivel; 2.
körülugrándoz; 3. ugrásszerűen megváltozik

Umstand (r)

1. állapot; 2. határozó (nyelvt); Umstände machen:
teketóriázik; unter allen Umständen: mindenképpen; 3.
körülmény

umständlich
1. körülményes; 2. terjengős; um nicht umständlich zu
sein: hogy rövid legyek

umstehen körüláll
umstehend 1. körülálló; 2. túloldalt
umstehn körüláll
umsteigekarte (e) átszállójegy
umsteigen átszáll; nach Berlin umsteigen !: Berlin felé átszállás !
Umsteigkarte (e) átszállójegy
umstellen 1. átszállít; átrak; 2. körülfog; bekerít; 3. körülrak;
umstellen s. alkalmazkodik vmihez
umstimmen áthangol
umstoßen 1. fellök; feldönt; 2. megdönt (átv)
umstritten vitatott
umstülpen kifordít
Umsturz (r) 1. hirtelen változás; 2. ledöntés; 3. összeomlás
umstürzen 1. elesik; feldől; 2. felfordít; 3. ledönt; 4. megdönt (átv)
Umtausch (r) csere
umtauschen 1. átvált (pénzt); 2. elcserél; kicserél
umwälzen 1. átgörget; átfordít; megfordít; 2. megdönt; forradalmasít
umwälzen s. 1. átfordul; megfordul; forog; 2. hempereg
umwandeln 1. megváltoztat; 2. transzformál (műsz)
umwandeln s. megváltozik; átalakul
umwechseln vált; cserél
Umweg (r) kerülőút; ohne Umweg: egyenes úton
umwegig kerülő
Umwelt (e) környezet
Umweltschutz (r) környezetvédelem
Umweltschützer (r) környezetvédő
Umweltverschmutzung (e)környezetszennyezés
umweltverträglich környezetbarát
umwenden 1. kifordít; kiforgat; 2. megfordít; átfordít
umwenden (s.) megfordul; visszafordul

umwerfen
1. felborít; feldönt; 2. felszánt; megforgat; 3. levesz a
lábáról; 4. magára kap

umwickeln 1. begöngyöl; körülkötöz; 2. körültekercsel (műsz)
umwölken 1. beárnyékol (átv); 2. felhőbe borít
umwölken s. elborul; sötétedik
umwölkt borús
Umzäunung (e) kerítés; sövény

umziehen

1. átköltözik; elköltözik; átköltözködik; elköltözködik; 2.
átöltöztet; 3. bevon; beborít; 4. húzva ledönt; 5. körüljár;
körülvonul; 6. magára vesz; felvesz; 7. vált



umziehen s. átöltözik; átöltözködik
Umzug (r) 1. felvonulás; 2. költözés; költözködés
unabänderlich megváltoztathatatlan
unabhängig független
Unabhängigkeit (e) függetlenség
unabkömmlich nélkülözhetetlen
unabläßlich elengedhetetlen
unablässig 1. elengedhetetlen; feltétlen; 2. szakadatlan; folytonos

unabsehbar
beláthatatlan; unabsehbare Möglichkeiten: korlátlan
lehetőségek

unabsichtlich akaratlan; nem szándékos
unachtsam gondatlan; figyelmetlen
Zunahme (e) gyarapodás
Zuname (r) családnév
unangebaut megműveletlen
unangebracht helytelen
unangenehm kellemetlen
unannehmbar elfogadhatatlan
Unannehmlichkeit (e) kellemtlenség
unanständig illetlen; tisztességtelen
unantastbar 1. elidegeníthetetlen; 2. érinthetetlen
unappetitlich gusztustalan
Unart (e) illetlenség; rossz szokás
unartig illetlen; neveletlen
unauffällig észrevétlen; feltűnést nem keltő
unaufhaltsam feltartóztathatatlan
unaufhörlich szüntelen; szakadatlan
unauflösbar feloldhatatlan
unaufmerksam figyelmetlen
unaufrichtig nem őszinte
unaufschiebbar halaszthatatlan
unausbleiblich elmaradhatatlan
unausgeglichen 1. kiegyenlítetlen; 2. kiegyensúlyozatlan
unausgesetzt szüntelen; szakadatlan
unausgiebig nem kiadós
unauslöschbar 1. kitörölhetetlen; 2. olthatatlan
unaussprechbar kimondhatatlan
unausstehlich 1. kiállhatatlan; 2. tűrhetetlen
unbändig féktelen
unbarmherzig könyörtelen
unbeantwortet megválaszolatlan

unbedacht
meggondolatlan; unbedacht dessen, daß...: nem
gondolva arra, hogy ...

unbedenklich
1. gyanútlan; 2. habozás; meggondolás nélkül; 3.
jelentéktelen

unbedeutend jelentéktelen
unbedingt feltétlen
unbefahrbar járhatatlan
unbefangen 1. elfogulatlan; 2. tiszta; ártatlan
unbefleckt szeplőtlen; szeplőtelen
unbefriedigt 1. elégedetlen; 2. kielégítetlen
unbefugt jogosulatlan; illetéktelen
unbegabt tehetségtelen
unbegreiflich megfoghatatlan
unbegrenzt határtalan
unbegründet alaptalan
Unbehagen (s) kellemetlen; szorongó érzés



unbehaglich kelletlen; kellemetlen
unbehindert akadálytalan
unbeholfen gyámolatlan; ügyetlen; tehetetlen
unbekannt ismeretlen
unbekümmert gondtalan
unbelesen kis olvasottságú
unbeliebt népszerűtlen
unbemerkt észrevétlen
unbequem kényelmetlen
unberechenbar kiszámíthatatlan
unberechtigt jogosulatlan

unberufen
1. hivatlan; 2. illetéktelen; unberufen !: lekopogom, hogy
el ne kiabáljam !

unberührt érintetlen
unbeschädigt sértetlen
unbescheiden szerénytelen
unbescholten feddhetetlen
unbeschränkt korlátlan
unbeschreiblich leírhatatlan
unbeschrieben tele nem írott; tiszta
unbesetzt nem foglalt; szabad; üres
unbesonnen meggondolatlan
unbesorgt 1. elintézetlen; 2. gondtalan
unbeständig állhatatlan
unbestimmt határozatlan; bizonytalan
unbestraft büntetlen
unbestreitbar vitathatatlan
unbeträchtlich jelentéktelen
unbeugsam hajlíthatatlan
unbewachsen kopár
unbewacht őrizetlen

unbeweglich

1. elmozdíthatatlan; megmozdíthatatlan; 2. kérlelhetetlen;
hajthatatlan; unbewegliche Meine: merev arckifejezés; 3.
mozdulatlan

unbewohnbar lakhatatlan

unbewohnt
lakatlan; diese Zimmer sind unbewohnt: ezekben a
szobákban nem laknak

unbewölkt felhőtlen
unbewußt 1. ismeretlen; 2. öntudatlan; 3. tudatlan
unbezahlbar megfizethetetlen
unbezahlt kifizetetlen
unbezweifelt kétségtelen
unbiegsam hajthatatlan; hajlíthatatlan
Unbilden (Pl.) viszontagságok
unbillig méltánytalan
unbrauchbar hasznavehetetlen; használhatatlan

und

és; s; még; und ob !: de még mennyire !; und wie !: de
még mennyire !; und so weiter: és így tovább; und so
fort: és így tovább; na und ?: na és aztán ?

undankbar hálátlan

undenkbar
elképzelhetetlen; hihetetlen; seit undenkbarer Zeit:
emberemlékezet; ősidők óta

Zünder (Pl.) gyufa
Zünder (r) 1. gyújtogató; 2. gyújtózsinór
undeutlich homályos; érthetetlen
Zündholz (s) gyufa
Zündholzschachtel (e) gyufásdoboz



undicht tömítetlen; laza
undiszipliniert fegyelmezetlen; neveletlen
unduldsam türelmetlen
undurchdringlich 1. áthatolhatatlan; 2. kifürkészhetetlen
undurchführbar keresztülvihetetlen
undurchsichtig nem átlátszó
uneben egyenetlen
unecht hamis; valótlan
unehelich házasságon kívüli
unehrerbietig tiszteletlen
unehrlich tisztességtelen
uneigennützig önzetlen
Zuneigung (e) 1. kedv; hajlam; 2. vonzódás; rokonszenv
uneingenommen elfogulatlan
uneingeschränkt korlátlan
uneinig egyenetlen; egyenletlen; nem egységes
Uneinigkeit (e) egyenetlenség; egyenletlenség
unempfindlich érzéketlen
unendlich végtelen
unentbehrlich nélkülözhetetlen
unentgeltlich ingyen; ingyenes
unentschieden 1. eldöntetlen; 2. határozatlan
unentschlossen határozatlan
unentwickelt fejletlen
unerbeten kéretlen
unerbittlich kérlelhetetlen; könyörtelen
unerfahren tapasztalatlan
unerforschlich kideríthetetlen; kikutathatatlan
unerfüllbar teljesíthetetlen
unerfüllt teljesítetlen
unergiebig 1. nem kiadós; 2. terméketlen
unergründlich 1. kifürkészhetetlen; 2. mérhetetlen; feneketlen
unerheblich jelentéktelen; csekély
unerhört 1. hallatlan; 2. meg nem hallott; hallgatott
unerkenntlich 1. felismerhetetlen; 2. hálátlan
unerläßlich elengedhetetlen
unerlaubt tilos
unermüdlich fáradhatatlan
unerquicklich kellemetlen
unerreichbar elérhetetlen
unerschöpflich kimeríthetetlen
unerschrocken rettenthetetlen; rendületlen
unerschütterlich rendíthetetlen
unersetzlich pótolhatatlan
unerträglich elviselhetetlen
unerwachsen serdületlen
unerwartet váratlan
unerwidert viszonzatlan
unerwünscht nem kívánatos
unerzogen neveletlen
unfaßbar megfoghatatlan
unfähig 1. képtelen; tehetetlen; 2. tehetségtelen; alkalmatlan
unfahrbar járhatatlan
unfair tisztességtelen; sportszerűtlen
Unfall (r) baleset
Unfallstation (e) 1. baleseti osztály; 2. mentőállomás
Unfallversicherung (e) balesetbiztosítás



unfehlbar 1. csalhatatlan; 2. kétségtelen; biztos; feltétlen
unfein durva
unfertig befejezetlen
unfolgsam engedetlen
unförmig idomtalan; alaktalan
unfrankiert bérmentesítés nélkül; ingyen
unfreundlich barátságtalan
Unfriede (r) békétlenség; egyenetlenség
unfruchtbar 1. hiábavaló; 2. terméketlen; meddő
Zunft (e) céh
Unfug (r) helytelenkedés; garázdaság
unfügsam 1. engedetlen; 2. nehezen alkalmazkodó
ungangbar 1. járhatatlan; 2. szokatlan
Ungar (r) magyar (ember)
Ungarin (e) magyar nő
ungarisch magyar; magyarul
Ungarisch (s) magyar (nyelv)
Ungarn Magyarország

Zunge (e)
nyelv (testrész); zunichte gehen: megsemmisül; zunichte
werden: megsemmisül; zunichte machen: megsemmisít

ungeachtet +G ellenére; ungeachtet dessen: ennek ellenére; dacára
ungeahnt nem sejtett
ungebändigt féktelen
ungebeten hivatlan; kéretlen
ungebildet műveletlen
ungebührlich 1. alkalmatlan; 2. illetlen; 3. méltánytalan
ungebunden 1. fűzött (nyomda); 2. kötetlen; szabad

ungedeckt
1. fedezetlen; 2. terítetlen; fedetlen; 3. védtelen;
fedezetlen (sp)

ungedruckt kiadatlan; ki nem nyomtatott
Ungeduld (e) türelmetlenség
ungeduldig türelmetlen
ungeeignet alkalmatlan

ungefähr
1. hozzávetőleges; 2. körülbelül; mintegy; von ungefähr:
véletlenül

ungefährlich veszélytelen
ungefällig nem készséges

ungehalten
1. bosszús; auf jn. ungehalten sein: neheztel vkire; 2.
meg nem tartott; nem teljesített

ungeheuer 1. hallatlan; 2. roppant; hatalmas; 3. szörnyű; iszonyatos
Ungeheuer (s) szörny; szörnyeteg
ungeheuerlich szörnyű; szörnyűséges; iszonyatos; felháborító
ungehörig illetlen; helytelen
ungehorsam engedetlen; szófogadatlan
Ungehorsam (r) engedetlenség; szófogadatlanság
ungekocht fővetlen; nyers
ungekünstelt mesterkéletlen; keresetlen
ungeladen 1. hívatlan; 2. üres; töltetlen
ungelegen alkalmatlan; rosszkor jövő
ungelenk esetlen; ügyetlen
ungelernt 1. meg nem tanult; 2. tanulatlan
ungelöst megoldatlan
ungemäß nem megfelelő
ungemächlich vesződséges; kellemetlen
ungemein 1. rendkívüli; ritka; 2. szerfelett
ungemütlich kellemetlen; kedélytelen; barátságtalan
ungenannt meg nem nevezett; névtelen



ungenau pontatlan
ungenießbar élvezhetetlen
ungeniert fesztelen
ungenügend elégtelen
ungepflegt ápolatlan; gondozatlan
ungerächt megbosszulatlan

ungerade
1. egyenetlen; 2. görbe; ferde; 3. nem egyenes; nem
őszinte; 4. páratlan (szám)

ungeraten sikerületlen; félresikerült
ungerecht igazságtalan; jogtalan
ungereimt 1. képtelen; értelmetlen; 2. rímtelen
ungern kedvetlenül; nem szívesen
ungeschehen meg nem történt
Ungeschick (s) balsors
ungeschickt ügyetlen
ungeschliffen 1. csiszolatlan; 2. faragatlan (átv)
ungeschult iskolázatlan; gyakorlatlan
ungesehen látatlan
ungesellig emberkerülő; magányos
ungesetzlich törvénytelen
ungesittet 1. civilizálatlan; vad; 2. modortalan
ungestört zavartalan
ungestüm féktelen; heves
Ungestüm (s) féktelenség; hevesség
ungesund egészségtelen; allzuviel ist ungesund: jóból is megárt a
ungeteilt osztatlan
ungetreu hűtlen
ungetrübt zavartalan
Ungetüm (s) szörny; szörnyeteg
ungeübt gyakorlatlan
ungewiß bizonytalan; kétes
Ungewitter (s) zivatar; fergeteg
ungewöhnlich szokatlan
ungewohnt szokatlan
ungewollt akaratlan
ungezählt számlálatlan; olvasatlan
ungezähmt szilaj; zabolátlan
Ungeziefer (s) féreg
ungezogen neveletlen

ungezwungen
1. fesztelen; természetes; er tut es ungezwungen: önként
teszi; 2. nem kényszerített

ungläubig hihetetlen
unglaublich hihetetlen
unglaubwürdig 1. hihetetlen; 2. nem szavahihető

ungleich
1. egyenetlen; 2. egyenlőtlen; különböző; 3.
hasonlíthatatlanul; sokkal; 4. páratlan

ungleichartig különnemű; különböző
ungleichmäßig egyenlőtlen
Unglück (s) szerencsétlenség; baj; balszerencse

unglücklich
1. boldogtalan; unglücklich lieben: viszonzatlanul szeret;
2. szerencsétlen

Ungnade (e) kegyvesztettség
ungnädig barátságtalan; elutasító

ungrade
1. egyenetlen; 2. görbe; ferde; 3. nem egyenes; nem
őszinte; 4. páratlan (szám)

ungreifbar megfoghatatlan
ungültig érvénytelen



ungünstig
kedvezőtlen; ungute Worte: barátságtalan szavak; etw.
für ungut nehmen: rossz néven; zokon vesz vmit

unhaltbar tarthatatlan
Unheil (s) baj; vész
unheilbar gyógyíthatatlan
unheilbringend vészt hozó
unheimlich 1. félelmetes; ijesztő; 2. szörnyen; 3. szörnyű; irtózatos
unhöflich udvariatlan
unhold 1. ellenszenves; 2. gonosz; rosszindulatú
Uni (e) egyetem (köznyelvben)
Uniform (e) egyenruha
uninteressant érdektelen; nem érdekes
universal egyetemes; univerzális
Universität (e) egyetem
unkenntlich felismerhetetlen
Unkenntnis (e) tudatlanság
unklar 1. borús; 2. zavaros; homályos
unklug oktalan
Unkosten (Pl.) költségek
unkräftig 1. erőtlen; 2. érvénytelen; 3. hatástalan
Unkraut (s) gyom; gaz
unkultiviert 1. kulturálatlan; műveletlen; 2. meg nem művelt
Unkultur (e) műveletlensdég; kulturálatlanság
unkundig járatlan; tudatlan
unlängst nemrég; a minap
unleidlich elviselhetetlen
unleserlich olvashatatlan
unleugbar tagadhatatlan
unlieb kellemetlen; bosszantó
unliebsam kellemetlen; bosszantó
unlogisch logikátlan
unlösbar 1. feloldhatatlan; 2. megoldhatatlan
Unlust (e) 1. bosszúság; 2. kedvetlenség; kelletlenség

unmaß

rosszkor; alkalmatlan időben; unpaß sein: nem érzi jól
magát; gyengélkedik; sich unpaß fühlen: nem érzi jól
magát; gyengélkedik

Unmaß (s) mértéktelenség; im Unmaß: módfelett; mértéktelenül
unmaßgeblich nem mérvadó
unmäßig mértéktelen
Unmanier (e) modortalanság
unmännlich férfiatlan; nem férfias
Unmasse (e) roppant tömeg; eine Unmasse Gold: tengersok pénz
Unmenge (e) tömeg
unmenschlich 1. emberfeletti; 2. embertelen
unmerklich észrevétlen; észrevehetetlen
unmittelbar közvetlen
unmißverständlich félreérthetetlen
unmodern régimódi
unmöglich lehetetlen
unmoralisch erkölcstelen
unmündig kiskorú
unmusikalisch botfülű
Unmut (r) rosszkedv; kedvtelenség
unnahbar megközelíthetetlen
unnatürlich 1. mesterkélt; erőltetett; 2. szokatlan; 3. természetellenes
unnennbar kimondhatatlan
unnötig szükségtelen



unnütz haszontalan; mihaszna
unordentlich rendetlen
Unordnung (e) rendetlenség
unpaar páratlan
unparteiisch páratlan
unpassend 1. alkalmatlan; 2. illetlen; helytelen
unpersönlich személytelen
unpraktisch ügyetlen
unpünktlich pontatlan
unqualifizierbar minősíthetetlen
unrasiert borotválatlan
Unrast (e) nyugtalanság
unratsam nem tanácsos; nem ajánlatos

unrecht
1. helytelen; rossz; 2. igazságtalan; unrecht haben: nincs
igaza; zur unrechten Zeit: rosszkor

Unrecht (s)
igazságtalanság; jogtalanság; es geschieht ihm Unrecht:
igazságtalanság éri

unrechtmäßig jogtalan; törvénytelen
unredlich tisztességtelen
unregelmäßig 1. rendetlen; 2. rendhagyó (nyelvt); 3. szabálytalan
unreif éretlen
unrein piszkos; tisztátlan
unrettbar menthetetlen
unrichtig téves; helytelen
Unruhe (e) 1. nyugtalanság; izgalom; 2. zavargás; forrongás
Unruhestifter (r) lázító; bujtogató
unruhig nyugtalan

uns
1. magunkat; 2. magunknak; 3. minket; bennünket; 4.
nekünk

unsachgemäß szakszerűtlen
unsagbar kimondhatatlan
unsauber szennyes; tisztátlan
unschädlich ártalmatlan
unscharf 1. életlen; 2. gyenge; 3. homályos
unschätzbar felbecsülhetetlen
unscheinbar jelentéktelen
unschicklich illetlen
unschlüssig határozatlan; tétovázó; tanácstalan
unschmiegsam merev
unschön csúnya
Unschuld (e) ártatlanság
unschuldig ártatlan

unselig

áldatlan; szerencsétlen; gedenke unser: gondolj ránk;
emlékezz meg rólunk; er vergaß unser nicht: nem
feledkezett meg rólunk; wir sind unser drei: hárman

Unsere (r)(e) miénk; a mi -nk
Unsere (s) a miénk; a magunké
unsereiner magunkfajta
Unseren (Pl.) a mieink; hozzátartozóink
unsererseits részünkről
unserer/unsere/unseres a miénk
unseresgleichen magunkfajta
Unsern (Pl.) a mieink; hozzátartozóink
unserseits részünkről
unsersgleichen magunkfajta
unserthalben 1. értünk; 2. felőlünk; 3. miattunk



unser/unsere/unser
a mi -nk; a miénk; a magunké; einer unserer Freunde:
barátaink egyike; unseres Wissens: tudomásunk szerint

unsicher 1. bizonytalan; 2. megbízhatatlan
unsichtbar láthatatlan
Unsinn (r) badarság
unsinnig ostoba; esztelen
Unsitte (e) rossz szokás
unsittlich erkölcstelen
unsrer/unsre/unsres a miénk
Unsrigen (Pl.) ld. Unseren; Unsern
unsriger ld. unserer; unsrer
unstatthaft megengedhetetlen; tilos
unsterblich halhatatlan
unstet 1. állhatatlan; 2. változékony
unstillbar csillapíthatatlan
Unstimmigkeit (e) nézeteltérés
unsympathisch ellenszenves
untadelig kifogástalan
untadlig kifogástalan
Untat (e) gaztett
untätig tétlen
untauglich alkalmatlan
unteilbar oszthatatlan
unten lenn; lent; alul
untenher alulról
untenhin alulra

unter +A

1. alá; 2. közé; körébe; unter anderem: többek között;
többek közt; unter der Bedingung: azzal a feltétellel;
unter aller Kritik: pocsék; minden kritikán aluli; unter uns
gesagt: köztünk szólva; köztünk maradjon

unter +D 1. alatt; alul; 2. között; közepette; körében; közben;
Unterarm (r) alkar
Unterbau (r) alépítmény; alap; alapzat
Unterbewußtsein (s) tudatalatti; im Unterbewußtsein: tudat alatt
unterbleiben elmarad
unterbrechen félbeszakít; megszakít
unterbreiten 1. aláterí; 2. előterjeszt
unterbringen elhelyez
unterdes azalatt; ezalatt
unterdessen azalatt; ezalatt
unterdrücken 1. alányom; 2. elnyom; elfojt
untereinander egymásközt
unterernährt alultáplált
Unterfangen (s) vállalkozás
Unterfertige (r)(e) alulírott
Unterführung (e) aluljáró
Untergang (r) 1. elsüllyedés; 2. lemenet; 3. pusztulás; bukás
untergehen 1. elpusztul; tönkremegy; 2. elsüllyed; 3. lemegy;
untergehn 1. elpusztul; tönkremegy; 2. elsüllyed; 3. lemegy;
untergeordnet alárendelt
untergraben aláás
Untergrund (r) altalaj
Untergrundbahn (e) földalatti; metró
unterhalb alatta
unterhalb +G alatt
Unterhalt (r) megélhetés
unterhalten 1. eltart; kitart; 2. fenntart; folytat; 3. szórakoztat



unterhalten s. 1. beszélget; 2. megél; fenntartja magát; 3. szórakozik
unterhaltsam szórakoztató
Unterhaltung (e) 1. beszélgetés; 2. fenntartás; 3. szórakozás
Unterhaltungsliteratur (e)szórakoztató irodalom
unterhandeln tárgyal
Unterhandlung (e) tárgyalás
Unterhose (e) alsónadrág
unterirdisch földalatti
unterjochen leigáz
unterkommen 1. elhelyezkedik; 2. fedél alá kerül
Unterkörper (r) alsótest
Unterkunft (e) szállás
Unterlaß (r) szünet; ohne Unterlaß: szüntelenül
Unterlage (e) 1. alátét; 2. bizonyíték; igazolás; dokumentáció
unterlassen 1. abbahagy; 2. elmulaszt

unterlegen

1. alátámaszt; bizonyít; igazol; 2. alátesz; alárak; 3. bélel;
er ist ihm sehr unterlegen: sokkal gyengébb nála; 4.
ráfog; tulajdonít

Unterleib (r) altest

unterliegen
alulmarad; vereséget szenved; es unterliegt keinen
Zweifel: kétség nem fér hozzá

Untermiete (e) albérlet
Untermieter (r) albérlő
unternehmen vállalkozik; megtesz
Unternehmen (s) vállalat; vállalkozás
Unternehmer (r) vállalkozó
unternehmungslustig vállalkozó kedvű
unterordnen alárendel; alávet
Unterpfand (s) zálog
unterreden (s.) beszélget; tárgyal
Unterredung (e) tárgyalás
Unterricht (r) tanítás
unterrichten 1. értesít; tudósít; 2. tanít; oktat
unterrichten s. 1. értesül; 2. tanul; képezi magát
unterrichtet jártas; tájékozott
unterrichtsplan (r) tanterv
Unterrock (r) alsószoknya
untersagen eltilt; megtilt
unterschätzen alábecsül; lebecsül; lekicsinyel
unterscheiden megkülönböztet
unterscheiden s. különbözik
unterschieben 1. alátol; 2. közécsúsztat; 3. meghamisít; 4. ráfog
Unterschied (r) különbség; eltérés
unterschiedlich különféle; különböző
unterschlagen elsikkaszt
Unterschlupf (r) búvóhely
unterschreiben aláír
Unterschrift (e) aláírás
Unterseeboot (s) tengeralattjáró
unterseeisch tengeralatti
untersetzt zömök; köpcös
untersinken elmerül
unterstehen 1. alááll; 2. vki/vmi alá tertozik
unterstehen s. merészel; merészkedik
unterstehn 1. alááll; 2. vki/vmi alá tertozik
unterstehn s. merészel; merészkedik



unterstellen
1. aláállít; aláhelyez; alátesz; 2. alárendel; alávet; 3.
ráfog; feltételez

unterstellen s. alááll
unterstreichen aláhúz
Unterstufe (e) alsó tagozat
unterstützen 1. alátámaszt; 2. támogat; segít
untersuchen megvizsgál
Untersuchung (e) 1. nyomozás; 2. vizsgálat
Untersützung (e) 1. alátámasztás; 2. segítség; segély; 3. támogatás;
Untertagbau (r) földalatti fejtés (bánya)
Untertagebau (r) földalatti fejtés (bánya)
untertags nappal; napközben
untertan alávetett
Untertan (r) alattvaló
Untertasse (e) csészealj
untertauchen 1. alámerít; 2. alámerül; elsüllyed
Unterteil (r)(s) alsórész
unterteilen szétoszt; feloszt
untervölkern gyéren lakott
Unterwächse (e) alsónemű; fehérnemű
unterwärts 1. lefelé; 2. lenn; lent

unterwegs
útközben; er ist unterwegs: úton van; unterwegs gelegen:
útbaeső

unterweisen kioktat
Unterwelt (e) alvilág
unterwerfen 1. alávet; 2. meghódít
unterwerfen s. 1. aláveti magát; 2. meghódol
unterwühlen aláás
unterzeichnen aláír
Unterzeichnete (r)(e) alulírott
unterziehen 1. aláhúz; alávesz; 2. vmi alá rak
unterziehen s. 1. aláveti magát; 2. vállal; elfogad vmit
untief sekély
Untiefe (e) 1. mélység; szakadék; 2. zátony
Untier (s) szörnyeteg; fenevad
untrennbar elválaszthatatlan
untreu hűtlen
untröstlich vigasztalan
unüberbrückbar áthidalhatatlan
unüberdacht meggondolatlan
unüberlegt meggondolatlan
unübersehbar beláthatatlan
unübersichtlich áttekinthetetlen
unübertrefflich felülmúlhatatlan
unüberwindlich legyőzhetetlen
unumgänglich elkerülhetetlen
ununterbrochen szakadatlan
unveränderlich változatlan
unverändert változatlan
unverantwortlich 1. felelőtlen; 2. megbocsáthatatlan
unverbesserlich javíthatatlan
unverblümt 1. egyszerű; 2. leplezetlen
unverbraucht elhasználatlan; friss
unverdaulich megemészthetetlen
unverdaut megemésztetlen
unverdient meg nem érdemelt
unverdorben romlatlan



unverdrossen elszánt; fáradhatatlan
unvereinbar 1. összeférhetetlen; 2. összegyeztethetetlen
unverfälscht hamisítatlan
unvergänglich elévülhetetlen; örök
unvergeßlich felejthetetlen
unvergeltlich ingyen
unvergessen emlékezetes
unvergleichbar összehasonlíthatatlan; páratlan
unverhältnismäßig aránytalan
unverhiratet nőtlen; hajadon
unverhofft váratlan
unverhohlen leplezetlen
unverkäuflich 1. eladhatatlan; 2. nem eladó
unverkennbar félreismerhetetlen
unverläßlich megbízhatatlan
unverletzbar sérthetetlen
unverletzt sértetlen
unvermeidlich elkerülhetetlen
unvermischt 1. vegyítetlen; 2. zavartalan
unvermitteln hirtelen
Unvermögen (s) tehetetlenség
unvermutet váratlan
unvernünftig oktalan; ostoba
unverschämt arcátlan; pimasz
unverschuldet 1. ártatlan; bűntelen; 2. el nem adósodott; tehermentes
unversehens váratlanul
unversehrt sértetlen
unversöhnlich engesztelhetetlen
unversorgt ellátatlan
Unverstand (r) tudatlanság
unverständig értelmetlen
unverständlich érthetetlen
unverträglich 1. elviselhetetlen; 2. összeférhetetlen
unverzagt rettenthetetlen
unverzeihlich megbocsáthatatlan
unverzüglich haladéktalan
unvollendet befejezetlen
unvollkommten tökéletlen; hiányos
unvollständig nem teljes; hiányos; befejezetlen
unvorhergesehen előre nem látott
unvorsichtig elővigyázatlan
unwahr 1. álnok; 2. valótlan; hamis
Unwahrheit (e) valótlanság
unwahrscheinlich valószínűtlen
unweit +D/+G nem messze; közel
unwert 1. értéktelen; megvetett; 2. méltatlan
Unwetter (s) vihar; ítéletidő
unwichtig nem fontos; jelentéktelen
unwiderruflich visszavonhatatlan
unwiederiegbar megcáfolhatatlan
unwiedersprechlich vitathatatlan
unwiederstehlich ellenállhatatlan
Unwille (r) bosszúság; felháborodás
unwillig 1. bosszús; 2. kelletlen
unwillkürlich önkéntelen
unwirklich nem valóságos; nem létező; valótlan
unwirksam hatástalan; unwirksam machen: hatástalanít; semlegesít



unwirsch mogorva
unwissend 1. tudatlan; 2. vmiről nem tudó
unwissenschaftlich nem tudományos; tudománytalan
unwissentlich nem tudatos
unwohl gyengélkedő; er füllt sich ist unwohl: rosszul van
Unwohlsein (s) rosszullét; gyengélkedés
unwürdig méltatlan
Unzahl (e) sokaság
unzählbar számtalan; zur Unzeit: rosszkor
unzeitgemäß időszerűtlen
unzerbrechlich törhetetlen
unzerstörbar szétrombolhatatlan
unzertrennbar elválaszthatatlan
unziemend illetlen
unzuänglich elégtelen
unzufrieden elégedetlen
unzugänglich megközelíthetetlen
unzulässig megengedhetetlen
unzurechnungsfähig beszámíthatatlan
unzureichend elégtelen
unzuständig illetéktelen
unzuverlässig megbízhatatlan
unzweideutig egyértelmű
üppig 1. buja; 2. gazdag; dús
Urahn (r) ősapa
Urahne (e) ősanya

uralt
1. ősi; ősrégi; 2. vén; von uralters her: ősidők óta; seit
uralters her: ősidők óta

Uraufführung (e) ősbemutató
urbar megművelhető
Urbewohner (r) őslakos
Zurede (e) biztatás; rábeszélés
ureigen sajátos; eredeti
Ureltern (Pl.) ősszülők; ősök
Urenkel (r) dédunoka
Urgemeinschaft (e) ősközösség
urgewiß egészen biztos; bizonyos
urgieren sürget
Urgroßmutter (e) dédanya; dédnagymama
Urgroßvater (r) dédapa; dédnagyapa
Urheber (r) 1. előidéző; okozó; 2. szerző
Urheberrecht (s) szerzői jog
Urheberschaft (e) szerzőség
Urin (r) húgy; vizelet
Urkunde (e) okmány; oklevél
Urlaub (r) szabadság
Urlauber (r) szabadságon levő
Urlaubsplan (r) üdülési terv
Urlaubsplatz (r) beutaló (üdülési)
Urlaubstermin (r) üdülési időpont
Urmensch (r) ősember
Urmutter (e) ősanya
urplötzlich nagyon hirtelen; egyszerre csak

Ursache (e)
ok; Ich danke vielmals ! Keine Ursache !: Nagyon
köszönöm ! Nincs mit !

ursächlich okozati
Urschrift (e) 1. eredeti kézirat; 2. eredeti okmány; okirat



Ursprung (r) eredet; kezdet
ursprünglich eredeti
Ursula Orsolya

Urteil (s)
1. ítélet; das öffentliche Urteil: közvélemény; ein richtiges
Urteil haben: helyesen ítél; 2. vélemény; megítélés

urteilen 1. ítél; ítélkezik; 2. ítél; vélekedik
urteilsfähig ítélőképes
Urteilskraft (e) ítélőképesség
Urtext (r) eredeti szöveg
Zuruf (r) 1. biztatás; 2. odakiáltás
ururalt ősrégi
Urureltern (Pl.) 1. ősszülők; 2. ükszülők
Urvater (r) ősapa
Urwald (r) őserdő
urwüchsig tőrőlmetszett
Urzeit (e) őskor
Zusage (e) 1. hozzájárulás; beleegyezés; 2. ígéret
Zusammenarbeit (e) együttműködés
Zusammenbruch (r) összeomlás
Zusammenfassung (e) összefoglalás
Zusammenhang (r) összefüggés
Zusammenkunft (e) összejövetel
Zusammenleben (s) együttélés
Zusammensein (s) együttlét
Zusammenstoß (r) 1. összetűzés; 2. összeütközés
Zusammensturz (r) összeomlás
Zusatz (r) 1. kiegészítés; pótlék; 2. toldás; pótlás
Zusatzzug (r) mentesítő vonat
Zuschauer (r) néző
Zuschauerraum (r) nézőtér
Zuschauertribüne (e) nézőtribün
Zuschlag (r) 1. pótdíj; felár; 2. ráadás
Zuschlagskarte (e) pótjegy
Zuschrift (e) 1. ajánlás; 2. levél
Zuschuß (r) járulék; hozzájárulás
Zuspeise (e) köret
Zusprechung (e) odaítélés; megítélés

Zustand (r)
állapot; zustande bringen: véghezvisz; megcsinál;
zustande kommen: végbemegy; létrejön; megvalósul

Zuständigkeit (e) 1. illetékesség; 2. illetőség (Ausztria)
Zusteller (r) kézbesítő
Zustimmung (e) 1. beleegyezés; hozzájátulás; 2. helyeslés
usurpieren bitorol
Usus (r) szokás
usw. (und so weiter) stb. (és a többi) /röv./
Zutat (e) hozzávaló; jm. etw. zuteil werden lassen: vkinek vmit
Utensilien (Pl.) eszközök
utopisch utópisztikus; utópista
Zutrauen (s) bizalom; jm. Zutrauen schenken: bízik vkiben
Zutritt (r) 1. behatolás; 2. bemenetel; bejárás; belépés
u.U. (unter Umständen) esetleg; adott körülmények között /röv./

Zuversicht (e)
bizalom; bizakodás; ich bin der festen Zuversicht, daß ...:
erősen bízom abban, hogy ...

UV-Strahlen (Pl.) UV-sugarak
Zuwachs (r) növekedés; gyarapodás
Zuwendung (e) ráfordítás; kiadás
Zuwuchs (r) ld. Zuwachs



Zuzug (r) 1. bevándorlás; 2. odaköltözés
u.zw. (und zwar) mégpedig /röv./
v (von; vom) -tól, -től; -ból, -ből /röv./
vag bizonytalan; homályos
vakant megüresedett; szbad
Vakuum (s) vákuum; űr
Valeur (e) érték
Valuta (e) valuta
Vase (e) váza
Vater (r) apa; atya
Vaterland (s) haza
vaterländisch 1. hazafias; 2. hazai
väterlich apai; atyai
väterlicherseits apai részről
vaterlos apátlan
Vegetation (e) növényzet
vegetiern tengődik; vegetál
Vehemenz (e) hevesség
Veilchen (s) ibolya
veilchenblau ibolyaszínű
Vene (e) verőér; véna
Venedig Velence
venerisch nemi
Ventil (s) szelep
Ventilation (e) szellőzés; szellőztetés
Ventilgummi (r)(s) szelepgumi
ventilieren szellőztet
verabreden megbeszél
verabreden s. 1. megállapodik; 2. összebeszél

Verabredung (e)

megbeszélés; megbeszélt találkozó; eine Verabredung
treffen mit jm.: megegyezik; megállapodik vkivel; mit
Verabredung: közös megegyezéssel

verabreichen átad; bead; átnyújt
verabsäumen elmulaszt
verabscheuen megvet
verabschieden elbocsát
verabschieden s. elbúcsúzik
verachten megvet
verächtlich 1. megvetésre méltó; 2. megvető
Verachtung (e) megvetés
verallgemeinern általánosít
veralten elavul; elöregszik
veränderlich változó; változékony
verändern megváltoztat
verändern s. megváltozik
Veränderung (e) 1. változás; 2. változtatás
verängstigen megfélemlít
verängstigt ijedt; megfélemlített
verankern 1. lehorgonyoz; 2. rögzít

veranlassen
1. intézkedik; zu etw. veranlassen: ösztönöz vmire; 2.
létrehoz; elintéz

Veranlassung (e) 1. indíték; ösztönzés; 2. intézkedés

veranlegt
hajlamos vmire; gut veranlegt für etw.: nagyon
tehetséges vmiben

veranschaulichen szemléltet
veranstallen szervez; rendez
Veranstaltung (e) rendezvény



verantworten felel; felelősséget vállal
verantworten s. 1. felel vmiért; 2. vmiért igazolja magát
verantwortlich für +A felelős vmiért

Verantwortung (e)
felelősség; zur Verantwortung ziehen: felelősségre von;
die Verantwortung übernehmen: felelősséget vállal

verantwortungslos felelőtlen
verantwortungsvoll felelősségteljes
verarbeiten 1. feldolgoz; 2. kidolgoz; megmunkál
verargen zokon vesz
verärgern bosszant
verärgert bosszús
Verarmung (e) 1. elszegényedés; 2. elszegényítés
veräußern elad; elidegenít
verausgaben 1. kiad; elkölt; 2. kiad; veszteget (erőt)
verausgaben s. költekezik
Verb (s) ige

Verband (r)
1. kötelék; 2. kötés; illesztés (műsz); 3. kötés (seben); 4.
szövetség

Verbandskapitän (r) szövetségi kapitány (sp)
Verbandzeug (s) kötszer
verbannen 1. elűz; 2. száműz; számkivet
verbeißen 1. elfojt; elnyom; 2. elnyel; elharap; 3. lerág
verbergen elrejt; rejteget
verbergen s. elrejtőzik; elbújik
verbessern megjavít; kijavít
verbessern s. 1. helyesbíti magát; 2. javul; jobbra fordul
Verbesserung (e) javítás
verbeugen (s.) meghajol
Verbeugung (e) meghajlás
verbiegen elgörbít
verbiegen s. elgörbül
verbieten 1. betilt; 2. kitilt; 3. megtilt

verbinden
1. beköt; 2. kötelez; 3. összeköt; összekapcsol; egyesít;
4. párosít; összeköt

verbinden s. 1. egybekel; 2. kötelezi magát; 3. szövetkezik

verbindlich
1. kötelező; kényszerítő; 2. lekötelező; előzékeny; sich
verbindlich machen zu etw.: kötelezi magát vmire

Verbindlichkeit (e) 1. előzékenység; 2. kötelezettség

Verbindung (e)
1. kapcsolás; 2. összeköttetés; kapcsolat; 3. szövetség;
egyesülés; egyesület; 4. vegyület

verbissen
1. elfojtott; 2. elkeseredett; 3. lerágott; megrágott; 4.
mogorva; konok; sich etw. verbitten: kikér magának vmit

verbittern megkeserít; elkeserít
verbittert elkeseredett
Verbleib (r) tartózkodási hely
verbleiben marad; időz
verblenden 1. elkápráztat; 2. elvakít
verblendet elvakult
verblüffen megdöbbent; elképeszt; verblüfft sein: elhűl; elképed
verblühen elhervad; elvirágzik
verbluten 1. elvérzik; 2. vért ont
verbluten s. elvérzik
Verbogenheit (e) rejtettség; visszavonultság
Verbot (s) tilalom
verboten tilos; tiltott; Rauchen verboten !: Dohányozni tilos !
Verbrauch (r) fogyasztás
verbrauchen 1. elhasznál; elnyű; elhasznál; 2. fogyaszt



verbrauchen s. felemésztődik
Verbraucher (r) fogyasztó
verbrechen elkövet; vét
Verbrechen (s) bűntény; bűntett
Verbrecher (r) tettes; bűnöző; gonosztevő
verbrecherisch bűnös; vétkes
verbreiten elterjeszt
verbreiten s. elterjed
verbreitern kiszélesít
verbrennen 1. éget; megéget; 2. elég; 3. feléget; 4. leéget; odaéget
verbrennen s. megégeti magát
Verbrennung (e) 1. égés; 2. elégetés; 3. hamvasztás
verbringen 1. eltékozol; 2. eltölt
verbrühen leforráz
verbüßen elszenved
verbummeln 1. elpocsékol; elveszteget; 2. elzüllik
verbünden szövetségbe tömörít
verbünden s. szövetkezik; szövetséget köt
verbündet szövetséges
verbürgen kezeskedik
verbürgt hiteles; megerősített
Verdacht (r) gyanú; in Verdacht haben: gyanakszik
verdächtig gyanús; kétes
verdächtigen gyanúsít
verdammen elátkoz; elítél

verdammt
1. átkozott; zu etw. verdammt sein: kárhoztatva van
vmire; 2. elkárhozott

verdampfen 1. elfüstöl; 2. elpárolog; 3. elpárologtat
verdanken köszön (vkinek vmit)
verdarb ld. verderben
verdauen megemészt
verdaulich megemészthető
Verdauung (e) emésztés
Verdeck (s) fedélzet (hajó)
verdecken 1. eltakar; 2. takargat
verdenken zokon vesz

verderben
1. elpusztul; tönkremegy; 2. elromlik; megromlik; 3.
elront; tönkretesz

verderblich 1. káros; 2. romlandó
verdeutlichen megmagyaráz; megvilágít
verdichten sűrít; tömít
verdichten s. sűrűsödik; tömörül
verdicken 1. besűrít; 2. vastagít
verdienen 1. keres (pénzt); 2. megérdemel
Verdienst (r) kereset
Verdienst (s) érdem

verdient
1. érdemes; sich verdient machen: érdemeket szerez; 2.
megérdemelt

verdientermaßen megérdemelten
verdingen kiad; bérbead
verdingen s. elszegődik
verdoppeln megkettőz; megdupláz
verdoppeln s. megkettőződik
verdorben 1. ld. verderben; 2. romlott
verdorren 1. elszárad; kiszárad; 2. szárít; elszárít; kiszárít
verdrängen kiszorít
verdrehen 1. elferdít (átv.); 2. kicsavar; elcsavar; elfordít; kifordít



verdreht hóbortos
verdrießen bánt; bosszant
verdrießlich 1. bosszantó; 2. bosszús
verdroß ld. verdrießen
Verdruß (r) bosszúság
verduften elpárolog; elillan
verdunkeln elsötétít; elhomályosít
verdunkeln s. elsötétül; elhomályosul
verdünnen 1. elvékonyít; 2. hígít; 3. ritkít
verdunsten 1. elpárolog; 2. elpárologtat
verdursten szomjan hal
verdüstern elsötétít
verdutzt meghökkent; elképedt
verebnen kiegyenlít; egyenletessé tesz
veredeln nemesít
veregen leszűkít
veregern leszűkít
verehelichen (s.) ld. verheiraten
verehelicht házas; nős; férjezett
verehren tisztel; jm. etw. verehren: vkinek vmit ajándékoz
Verehrer (r) tisztelő
verehrt tisztelt
Verehrung (e) tisztelet
vereidigen megesket
Verein (r) egylet; egyesület; im Vereine mit jm.: vkivel együtt;
vereinbaren megállapodik; megegyezik; összeegyeztet
Vereinbarung (e) egyezség; megállapodás
vereinen egyesít
vereinfachen egyszerűsít
vereinigen 1. egyesít; 2. összeegyeztet
vereinigen s. 1. egyesül; 2. megállapodik
Vereinigung (e) 1. egyesítés; 2. egyesülés; 3. szövetség
vereinsamt elhagyott; elhagyatott
vereinzeit egyes; szórványos
vereist jeges
vereiteln meghiúsít
verekeln megutáltat
Verelendung (e) elszegényedés
verenden elhull; kimúlik
vererben 1. átörökít; 2. örökül hagy; örökségül hagy
vererben s. átöröklődik
verewigen megörökít

verfahren
1. bánik; 2. eljár; cselekszik; 3. járhatatlanná tesz; 4.
utazással eltölt

verfahren s.
1. belegabalyodik; megreked; 2. eljárás; 3. eltéved
(járművel)

Verfall (r) 1. hanyatlás; romlás; 2. lejárat; esedékesség

verfallen
1. beesett; 2. düledezik; 3. düledező; 4. hervadt; 5. lejár;
elévül; 6. leromlik

verfälschen meghamisít
verfangen 1. használ; hat; 2. visszafog; visszatart
verfangen s. 1. beleakad; belebonyolódik; 2. egymásba akaszkodik
verfänglich fogas; kényes

verfärben (s.)
1. befog; megfog (ruhaanyagot); 2. elsápad; 3.
elszíntelenedik

verfassen megfogalmaz; megír; szerez
Verfasser (r) szerző



Verfassung (e) 1. alkotmány; 2. állapot (testi; lelki); 3. megfogalmazás
verfaulen elrothad; elkorhad
verfault rothadt; korhadt
verfechten véd; védelmez; síkraszáll vmiért

verfehlen
1. elhibáz; eltéveszt; 2. elkerül; 3. elkésik; den Zug
verfehlen: lekési a vonatot; 4. elmulaszt

verfeinden összeveszít
verfeinden s. összeveszik; összevész
verfeinern kifinomít; kicsiszol
verfertigen készít
verfilmen megfilmesít
verfinstern elsötétít
verfinstern s. elborul; elsötétül
verflachen 1. ellapít; ellaposít; 2. ellaposodik
verflechten 1. befon; összefon; 2. belekever (átv.)
verflechten s. összefonódik
verfließen 1. elfolyik; 2. eltelik; lejár; 3. összefolyik; elmosódik
verfliegen 1. elpárolog; elillan (átv. is); 2. elszáll; elrepül; elröppen
verflixt átkozott; verflixt noch einmal !: teringettét !; a kutyafáját !
verfluchen elátkoz; im weiteren Verfolg: a továbbiakban

verfolgen
1. fáradozik; 2. nyomon követ; figyelemmel kísér; 3.
üldöz; kerget

Verfolger (r) üldöző
Verfolgte (r)(e) üldözött
Verfolgung (e) 1. követés; 2. üldözés
verfrachten 1. bérbe ad; 2. elszállít; 3. fuvardíjat fizet
verfrühen elsiet
verfrüht korai
verfügen elrendel; intézkedik
verfügen s. elmegy; über etw. verfügen: rendelkezik vmivel; vmi fölött

Verfügung (e)

rendelkezés; intézkedés; zur Verfügung stehen:
rendelkezésre áll; jm. etw. zur Verfügung stellen: vkinek
rendelkezésére bocsát vmit

verführen 1. elcsábít; 2. tévútra vezet
Verführer (r) csábító
verführerisch csábító
vergaß ld. vergessen
Vergangenheit (e) múlt; etw. gehört der Vergangebheit an: vmi a múlté
vergänglich mulandó; múlékony

vergeben
1. elajándékoz; 2. kiad; bérbe ad; 3. lemond; 4.
megbocsát; 5. odaad; kiad; 6. odaígér

vergebens hiába
vergeblich hasztalan; hiábavaló
Vergebung (e) 1. bocsánat; 2. odaadás; kiadás

vergehen
1. elmegy (átv.); 2. elmúlik; megszűnik; 3. elsétál;
sétálással; járkálással eltölt; 4. eltelik; elmúlik

Vergehen (s)

1. vétkezik; der Appetit vergehnt: elmegy az étvágya; vor
etw. vergehen: belepusztul; belehal vmibe; vor etw.
vergehen: elsüllyed vmiben; 2. vétség

vergeßlich feledékeny
vergelten 1. megfizet; 2. megtorol; 3. viszonoz
Vergeltung (e) 1. megfizetés; 2. megtorlás; 3. viszonzás
vergessen elfelejt; megfeledkezik
vergessen s. 1. feledésbe merül; 2. megfeledkezik magáról
Vergessenheit (e) feledés; felejtés; in Vergessenheit geraten: feledésbe

vergeuden
elfecsérel; elpazarol; eltékozol; die Zeit vergeuden:
elvesztegeti az időt



vergießen 1. kiont; 2. kiönt
vergiften megmérgez
Vergißmeinnicht (s) nefelejcs
vergittert rácsos
verglasen beüvegez
Vergleich (r) 1. hasonlat; 2. megegyezés; egyezség; 3.
vergleichen 1. kibékít; 2. kiegyenlít (műsz); 3. összehasonlít
vergleichen s. 1. kiegyezik; 2. vkihez hasonlítja magát
vergleichsweise hasonlatképpen; összehasonlításul
vergnügen mulattat; szórakoztat

Vergnügen (s)
1. élvezet; öröm; szórakozás; 2. mulat; szórakozik; 3.
mulatság

vergnügt jókedvű; vidám
Vergnügung (e) szórakozás; mulatság
vergnügungshalber kedvtelésből
Vergnügungslokal (r) szórakozóhely; mulatóhely
vergolden bearanyoz
vergönnen nem irigyel; nem sajnál
vergöttern bálványoz; istenít
vergraben elás; eltemet
vergraben s. eltemetkezik (átv.)
vergräml mogorva; komor
vergreifen elkapkod; szétkapkod

vergreifen (s.)

melléfog; elhibáz; sich an etw. vergreifen: hozzányúl
vmihez; sich an jm. vergreifen: kezet emel vkire; sich an
jm. vergreifen: megront vkit

vergriffen kifogyott; elkelt
vergrößern megnagyobbít; felnagyít
vergrößern s. növekszik; megnagyobbodik
Vergrößerungsglas (s) nagyítóüveg
vergüten 1. díjaz; fizet; 2. megtérít; kárpótol; 3. nemesít
verh. (verheiratet) házas; nős; férjezett /röv./
verhaften letartóztat
Verhaftung (e) letartóztatás
verhalten visszatart; visszafojt; elnyom

verhalten s.
1. áll vhogyan; wie verhält es sich damit ?: hogy áll ez a
dolog ?; 2. aránylik; viszonyul; 3. magatartás; 4.

Verhältnis (s) 1. arány; viszony; 2. viszony; kapcsolat
verhältnismäßig 1. aránylag; viszonylag; 2. arányos; 3. viszonylagos
Verhältnisse (Pl.) viszonyok; körülmények
Verhältniswort (s) viszonyszó
verhandeln 1. áruba bocsát; 2. megtárgyal; 3. tárgyal; tanácskozik
Verhandlung (e) tárgyalás
verhängen 1. befüggönyöz; 2. elrendel; kiró
Verhängnis (s) sors
verhängnisvoll végzetes

verharren
megmarad; kitart (vmi mellett); ich verharre ...: maradok
... (levélben)

verhärten
1. kikeményedik; megkeményedik; edz; 2.
megkeményedik; edződik

verhaßt gyűlölt; gyűlöletes
verhätschen elkényeztet; dédelget
verhauen 1. eltol; 2. elver; összever
verheißen megígér
verheimlichen eltitkol; titokban tart
verheiraten megházasít
verheiraten s. megházasodik; férjhez megy



verheiratet házas; nős; férjezett
verhelfen hozzásegít
verherrlichen dicsőít
verhindern megakadályoz
verhöhnen kigúnyol
Verhör (s) vallatás; kihallgatás
verhören 1. kihallgat; 2. kikérdez
verhören s. félreért; rosszul ért
verhüllen beburkol; eltakar; betakar
verhungern éhen hal
verhüten megakadályoz; megelőz
verirren tévútra vezet
verirren s. eltéved
verjagen elűz; elkerget
verjähren elévül
verjüngen 1. keskenyít; 2. kisebbít; 3. megfiatalít; felújít
verjüngen s. 1. elvékonyodik; 2. kisebbedik; összemegy; 3.
verkalken elmeszesedik
Verkauf (r) eladás
verkaufen elad
Verkäufer (r) eladó; elárusító
Verkäuferin (e) eladónő; elárusítónő

verkäuflich
1. eladható; kelendő; 2. eladó; kapható; 3.
megvásárolható (átv.)

Verkaufspreis (r) eladási ár
Verkaufsvertrag (r) adásvételi szerződés

Verkehr (r)
1. érintkezés; kapcsolat; összeköttetés; 2. forgalom;
közlekedés

verkehren
1. átváltoztat; 2. érintkezik; 3. közlekedik; 4. megfordít; 5.
megfordul (vhol) (átv.)

verkehren s. 1. átváltozik; 2. kifordul; visszájára fordul
Verkehrsampel (e) közlekedési lámpa
verkehrsgünstig közlekedési szempontból előnyös fekvésű
Verkehrsinsel (e) járdasziget
Verkehrsschild (s) útjelző tábla
Verkehrsunfall (r) közlekedési baleset
Verkehrsvorschrift (e) KRESZ-szabály
Verkehrszeichen (s) közlekedési jelzés
verkehrt 1. bolond; hóbortos; 2. fonák; 3. fordított; 4. fordítva
verkennbar félreismerhető
verkennen félreismer; js. Worte verkennen: félreért vkit
verketten összeláncol; összeköt; összekapcsol
verketten s. összekapcsolódik

Verkettung (e)
1. összekapcsolás; 2. összekapcsolódás; 3. sorozat;
láncolat

verklagen beperel; bevádol
verklärt átszellemült; megdicsőült
verkleiden 1. álcáz; 2. borít
verkleiden s. álruhába öltözik
verkleinern 1. csökkent; kisebbít; 2. felaprít; 3. lekicsinyel; leszól
verklingen elhangzik; elhal
verknittert gyűrött
verknüpfen összekapcsol; összefűz; összeköt
verknüpfen s. összekapcsolódik
verkohlen elszenesít
verkommen 1. elvész; elveszik; 2. elzüllik; 3. tönkremegy
verkörpern megtestesít



verkörpern s. megtestesül; testet ölt
Verkörperund (e) 1. megtestesítés; 2. megtestesülés
verköstigen élelmez; ellát
verköstigen s. kosztol
verkrachen (s.) összezördül; összeveszik; összevész
verkriechen (s.) elbújik

verkrüppeln
1. elnyomorít; elkorcsosít; 2. elnyomorodik; elsatnyul;
elkorcsosul

verkrüppelt nyomorék; csenevész; korcs
verkühlen (s.) meghűl; megfázik

verkümmern
1. elcsenevészesedik; 2. elront; megkeserít; 3.
megrövidít; csorbít

verkünden kihirdet; közhírré tesz
verkuppeln 1. összeboronál (átv.); 2. összekapcsol; egybekapcsol
verkürzen 1. csökkent; kisebbít; 2. megrövidít; megkurtít
verkürzen s. megrövidül
verladen berak; felrak; berakodik
Verladung (e) berakodás; berakás

Verlag (r)
1. kiadás (könyv) (Ausztria); 2. kiadó (cég, vállalat)
(Ausztria)

verläßlich megbízható; mit Verlaub: engedelmével

verlangen
megkíván; megkövetel; kér; nach etw. verlangen:
vágyódik vmire; vmi után

Verlangen (s)
kívánság; vágy; óhaj; auf allgemeines Verlangen:
közkívánatra

verlängern meghosszabbít
verlängern s. meghosszabbodik

verlassen

1. elhagy; auf etw./jm. verlassen sich: megbízik
vmiben/vkiben; das Bett verlassen: felkel az ágyból; 2.
elhagyott; elhagyatott

Verlassenschaft (e) hagyaték
Verlauf (r) lefolyás; alakulás; leforgás; menet

verlaufen
1. elfolyik; lefolyik; összefolyik; 2. elszaladgál (időt); 3.
lefolyik; megtörténik; 4. szétoszlik

verlaufen (s.) 1. eloszlik; szétszéled; 2. eltéved
Verlautbarung (e) közzététel; hirdetmény
verlauten ismertté válik; wie verlautet: ahogy hírlik
verleben eltölt; leél; átél

verlegen

1. áttesz; áthelyez; 2. elhány; elrak; 3. eltorlaszol; elzár;
4. kiad (sajtóterméket); auf etw. verlegen sich: vmire adja
magát; nekifekszik vminek; 5. zavart; zavarodott; jn.
verlegen machen: zavarba hoz vkit; verlegen sein:
zavarban van

Verlegenheit (e) zavar; zavarodottság
Verleger (r) könyvkiadó
verleiden meggyűlöltet
Verleih (r) kölcsönző
verleihen 1. ad; adományoz; 2. kölcsönöz; kölcsönad
verleiten csábít; rávisz

verlernen
1. elfelejt (tanultat); 2. tanulással eltölt; den ganzen Tag
verlernen: az egész napot áttanulja

verlesen
1. felolvas; 2. hibásan olvas; rosszul olvas; 3. névsort
olvas; 4. olvasással eltölt

verletzen
1. megbánt; 2. megsebez; megsért; 3. megsért; megszeg
(átv.)

verletzen s. megsérül
verletzt sérült; verletzt werden: megsérül



Verletzte (r)(e) 1. sértett (jog); 2. sérült; sebesült
Verletzung (e) 1. megszegés; megsértés; 2. sérülés
verleugnen letagad; megtagad
verleumden megrágalmaz
Verleumdung (e) rágalom; rágalmazás
verlieben (s.) szerelmes lesz; beleszeret vkibe
verliebt szerelmes
verlieren elveszít; elveszt

verlieren s.

1. elvész; elveszik; eltűnik; 2. megfeledkezik magáról;
der Motor verliert Öl: a motorból folyik az olaj; etw. aus
dem Gedächtnis verlieren: teljesen elfelejt vmit

Verlierer (r) vesztes
verloben eljegyez
verlobt jegyes; eljegyzett
Verlobung (e) eljegyzés
Verlobungsring (r) jegygyűrű
verlocken elcsábít; elcsal
verlockend csábító
verlogen hazug; hazudozó
verlohnen kifizetődik; megéri
verlor ld. verlieren
verloren elveszett; hiábavaló; kárbaveszett
verlorengehen elvész; kárba vész
verlorengehn elvész; kárba vész
verlöschen elalszik; kialszil
Verlust (r) 1. elvesztés; 2. veszteség; kár
vermachen 1. elzár; eltöm; eltömít; 2. ráhagy; hagyományoz
Vermächtnis (s) 1. hagyaték; végrendelet; 2. hagyomány
vermählen 1. egyesít; párosít; 2. férjhez ad; megnősít
vermählen s. egybekel
Vermählte (r)(e) fiatal házas; ifjú férj; ifjú feleség
Vermählung (e) egybekelés; esküvő; nász
vermaledeit átkozott
vermauern befalaz
vermehren szaporít; növel; gyarapít
vermehren s. szaporodik; sokasodik; növekszik
vermeiden elkerül; kikerül; kitér
vermeinen vél
vermeintlich vélt; állítólagos
vermengen összekever; elegyít; vegyít
Vermerk (r) megjegyzés (írott); mit Vermerk versehen: láttamoz
vermerken feljegyez; megjegyez

vermessen
1. felmér; 2. merész; elbizakodott; er war so vermessen
...: nem átallott ...

vermessen s. 1. mérésnél téved; 2. merészel; merészkedik
vermieten bérbe ad; kiad; Zimmer zu vermieten: kiadó szoba
vermindern csökkent; kevesbít
vermindern s. fogy; csökken; kevesbedik
vermischen összekever
vermischt vegyes
vermissen nélkülöz; hiányol
Vermißte (r)(e) eltűnt
vermitteln közvetít; közbenjár
Vermittler (r) közbenjáró; közvetítő
Vermittlung (e) közvetítés; közbenjárás
vermodern 1. elporlad; 2. megdohosodik
vermöge +G vminél fogva; vmi következtében



Vermögen (s)

1. képesség; tehetség; 2. vagyon; soviel in meinem
Vermögen steht: amennyi tőlem telik; das geht über mein
Vermögen: felülmúlja képességemet

vermögen +zu +Inf.
képes vmire; megtehet vmit; jn. zu etw. vermögen: vkit
rábír vmire

vermögend vagyonos; jómódú
vermuten sejt; gyanít; vél; feltesz
vermutlich valószínű; hihető; feltehető
Vermutung (e) gyanítás; sejtés; feltevés
vernachlässigen elhanyagol
vernarben beheged

vernehmen

1. kihallgat; 2. megért; felfog; mit jm. vernehmen sich:
megérteti magát vkivel; dem Vernehmen nach: hallomás
szerint; mit jm. in gutem Vernehmen stehen: jól megértik
egymást; 3. meghall; megtud

Vernehmung (e) kihallgatás
verneigen (s.) meghajol; meghajtja magát
verneinen tagad
verneinend nemleges; tagadó
vernichten megsemmisít
Vernichtung (e) 1. megsemmisítés; 2. megsemmisülés
Vernunft (e) ész; értelem; zur Vernunft bringen: észhez térít

vernünftig
eszes; értelmes; okos; sei doch vernünftig !: legyen már
eszed !

vernünftigerweise észszerűen; értelmesen
vernunftlos esztelen
vernützen elhasznál
verödet puszta; sivár

veröffentlichen
1. megjelentet; kiad; publikál; 2. nyilvánosságra hoz;
kihirdet; közöl

verordnen elrendel
Verordnung (e) 1. rendelet; 2. vény; recept
verpachten bérbe ad
verpacken becsomagol; elcsomagol
Verpackung (e) csomagolás
verpassen elszalaszt; elmulaszt; lekésik
verpfänden elzálogosít
verpflanzen 1. áttelepít; áthelyez; 2. átültet
verpflegen gondoz; ellát; élelmez
Verpflegung (e) ellátás; élelmezés
verpflichten 1. kötelez; 2. lekötelez

verpflichten s.

1. elkötelezi magát; lekötelezi magát; 2. kezességet
vállal; jn. zu etw. verpflichten: kötelez vkit vmire; jn. zu
Dank verpflichten: hálára kötelez vkit

Verpflichtung (e)
1. felajánlás; eine Verpflichtung eingehen:
kötelezettséget vállal; 2. kötelezettség

verpfuschen elront; elpuskáz
verpönen 1. eltilt; megtilt; 2. száműz; kárhoztat (átv.)
verprügeln elver; összver; elpáhol
verpuppen (s.) begubózik; bebábozódik
Verputz (r) vakolat
Verrat (r) árulás
verraten 1. elárul; 2. mutat; tükröz; vall vmire
verraten s. elárulja magát
Verräter (r) áruló
verräterisch áruló
verrauchen 1. elfüstöl; 2. elfüstölög



verrechnen 1. elszámol; kiszámol; 2. felszámít
verrechnen s. elszámolja magát
verredn (s.) megbotlik a nyelve
verreisen 1. elutazik; 2. utazással eltölt; elutazgat
verrenken kificamít
verrichten elvégez; elintéz
verriegeln elreteszel
verringern csökkent; kisebbít
verringern s. csökken; kisebbedik
verrinnen 1. elfolyik; 2. eltelik; elmúlik
verrosten berozsdásodik; megrozsdásodik
verrostet rozsdás
verrotten 1. elrothad; elkorhad; 2. elrothaszt; elkorhaszt
verrucht elvetemült
verrücken eltol; elmozdít
verrücken s. eltolódik; elmozdul

verrückt
bolond; eszeveszett; verrückt machen: megbolondít;
verrückt werden: megbolondul

Verruf (r) rossz hír; hírhedteség
verrufen 1. hírhedt; rosszhírű; 2. rossz hírbe hoz
Vers (r) 1. vers; 2. versszak

versagen
1. elakad; felmondja a szolálatot; csütörtököt mond; 2.
megtagad

Versager (r) kudarc; csalódás
versalzen elsóz
versammeln összegyűjt
versammeln s. gyülekezik; összegyűlik
Versammlung (e) 1. gyülekezés; 2. gyűlés
Versand (r) elküldés; szétküldés; expedíció
Versandhaus (s) csomagküldő szolgálat
Versatz (r) elálogosítás
Versatzamt (s) zálogház
versauern 1. megsavaít; 2. megsavanyodik
versäumen elszalaszt; elmulaszt; lekésik
Versäumnis (s) mulasztás
Versäumte (s) mulasztott dolog
verschachern elkótyavetyél
verschaffen megszerez
verschämt szégyenlős; szemérmes
verschärfen 1. fokoz; 2. megélesít; kiélez; 3. megszigorít
verschärfen s. 1. fokozódik; 2. kiélesedik
verschenken 1. elajándékoz; 2. kimér
verscherzen 1. eljátszik; eltékozol; 2. tréfálkozással eltölt
verscheuchen elriaszt; elijeszt; elűz; elhesseget
verschicken 1. elküld; szétküld; 2. száműz
verschieben 1. csempész; üzérkedik; 2. elhalaszt; 3. eltol; elmozdít
verschieben s. eltolódik; elmozdul

verschieden
1. különböző; eltérő; más; 2. különféle; mindenféle; 3.
némely; sok

verschiedentlich 1. különféleképpen; többféleképpen; 2. többször;
verschießen 1. ellő; 2. elpackáz; eltol; 3. kifakul
verschiffen 1. berakodik; 2. hajón szállít
verschimmeln megpenészedik
verschimmelt penészes

verschlafen
1. aluszékony; álmos; 2. átalszik; 3. elalszik vmit; ich
habe mich verschlafen: elaludtam; 4. kialszik



verschlagen

1. alattomos; ravasz; mit Nägeln verschlagen: beszegelt;
beszögezett; nach ... verschlagen: vhova vetődött;
elkerült; 2. beléfojt; torkára forraszt; 3. elrekeszt;
bedeszkáz; 4. elver; elhány; 5. elvetődik; das verschlug
mir den Atem: ettől elállt a lélegzetem

verschlechtern (s.) rosszabbodik; romlik
Verschleiß (r) 1. foszlás; 2. kicsinybeli árusítás (Ausztria); 3. kopás
verschleiern lefátyoloz; elfátyoloz; leplez; kendőz
verschleimt hurutos
verschleppen 1. elhurcol; széthurcol; 2. elnyújt
verschleppen s. elhúzódik
verschleudern 1. elhajít; 2. elkótyavetyél; elveszteget
verschließbar zárható
verschließen 1. bezár; lezár; 2. elzár; 3. magába zár; magába fojt

verschließen s.
1. elzárkózik; 2. elzáródik; die Augen verschließen vor
etw.: becsukja a szemét vmi előtt

verschlimmern rosszabbít; ront
verschlimmern s. rosszabbodik; romlik
verschlingen 1. elnyel; felfal; 2. összefon; egymásba fon; összefűz
verschlissen kopott; elnyűtt
verschlossen 1. zárkózott; 2. zárt
Verschluß (r) 1. elzárás; elzáródás; 2. retesz; zár
verschlucken 1. elnyel; elfojt; 2. lenyel
verschlucken s. rosszul nyel; félrenyel
verschmachten 1. eleped; elsenyved; elpusztul; 2. elepeszt
verschmähen megvet; lenéz

verschmelzen
1. összeolvad; egybeolvad; összeforr; 2. összeolvaszt;
egybeolvaszt; összeforraszt

verschmerzen kihever
verschmitzt furfangos; hamiskás
verschmutzen szennyez
verschmutzt szennyeződött; piszkos
Verschmutzung (e) szennyeződés
verschnaufen (s.) kifújja magát

verschneiden
1. bort házasít; bort vág; 2. elszab; 3. kiherél; 4. kiszab;
kivág; 5. megnyes; levág

verschneit behavazott
verschnupft náthás
verschollen 1. nyoma veszett; eltűnt; 2. régmúlt; letűnt
verschonen megkímél
verschönern szépít
verschönern s. 1. megszépül; 2. szépítkezik

verschränken
összekapcsol; összeilleszt; seine Arme verschränken:
keresztbe rakja a karját

verschreiben 1. elír; írásra elhasznál; 2. rendel; előír; felír (orvosságot)
verschreiben s. 1. elír; félreír; hibásan ír; 2. elkötelezi magát
verschreien 1. elkiabál; 2. hírbe hoz
verschrien hírhedt; rossz hírű
verschroben 1. hóbortos; különc; 2. nyakatekert; zavaros
verschrumpfen összezsugorodik

Verschub (r)
1. halasztás; haladás; 2. tolatás; ohne Verschub:
haladéktalanul

verschulden 1. hibázik; vét; 2. okoz

Verschulden (s)

1. eladósodik; sich an jm. verschulden: vétkezik vki ellen;
2. hiba; vétek; bűnösség; aus eigenem Verschulden:
önhibájából

Verschuldung (e) 1. eladósodás; 2. hiba



verschütten 1. betemet; betölt; 2. kiönt; kiloccsant
verschweigen elhallgat; eltitkol
verschwenden eltékozol; elpazarol
Verschwender (r) tékozló; pazarló
verschwenderisch tékozló; pazarló; költekező
Verschwendung (e) tékozlás; pazarlás
verschwiegen 1. csöndes; csendes; rejtett; 2. hallgatag; 3. titoktartó
Verschwiegenheit (e) 1. hallgatagság; 2. titoktartás
verschwinden eltűnik
verschwindend elenyésző
verschwitzen 1. átizzad; 2. kiizzad
verschwollen feldagadt
verschwören 1. elátkoz; 2. esküvel fogad; ígér
verschwören s. összeesküszik
Verschwörer (r) összeesküvő
Verschwörung (e) összeesküvés

versehen
1. ellát; felszerel; fölszerel; 2. elnéz; elvét; elhibáz; 3.
elvégez; teljesít; ellát

versehen s. 1. ellátja magát; 2. hiba; tévedés; elnézés; 3. téved; elnéz
versehentlich tévedésből; tévesen
verselbständigen (s.) önállósul; önállósítja magát
versenden 1. elküld; felad; 2. szétküld; szétküldöz
Versender (r) küldő; feladó
versenken elsüllyeszt
versenken s. elmélyed; elmerül; auf etw. versessen: megbolondul

versetzen
1. áthelyez; elhelyez; 2. átültet; 3. rámér; ad; 4. rossz
helyre tesz; 5. válaszol; felel; 6. vmilyen helyzetbe hoz

versetzen s. beleképzeli magát
versichern biztosít
Versicherung (e) 1. állítás; bizonyság; 2. biztosítás
Versicherungsblatt (s) biztosítási betétlap
Versicherungvertrag (r) biztosítási szerződés
versiegeln lepecsétel
versiegen kiapad; elapad; kimerül
versinken elsüllyed; elmerül
versoffen iszákos; részeges
versöhnen kiengesztel; kibékít
versöhnen s. kibékül; megbékül
versönlich békülékeny; békítő
versorgen 1. ellát; betölt; 2. ellát; gondoskodik
Versorgung (e) ellátás
verspäten (s.) elkésik
verspätet késői; elkésett; verspätet kommen: későn jön; későn
Verspätung (e) késés; késedelem
verspeisen elfogyaszt; elkölt
versperren elzár; bezár
verspielen 1. eljátszik; elkártyáz; 2. játékkal eltölt; 3. veszít
versprechen megígér

versprechen s.
1. elígérkezik; 2. elszólja magát; etw. versprechen sich:
remél; vár vmit; 3. ígéret; 4. megbotlik a nyelve

verspüren megérez
verstaatlichen államosít
Verstand (r) értelem; elme; ész; Verstand haben: értelemes; van esze
verständig 1. értelmes; eszes; 2. megértő
verständigen értesít; tudósít
verständigen s. 1. érintkezik; 2. megegyezik; 3. megérteti magát
Verständigung (e) 1. értesítés; tudósítás; 2. megegyezés; 3. megértés



verständlich értelmes; érthető

Verständnis (s)
1. érzék; Verständnis für etw. haben: megért vmit; 2.
megértés

verständnislos értetlen; értelmetlen
verständnisvoll megértő; együttérző
verstärken megerősít; felerősít; fokoz
verstärken s. megerősödik; fokozódik
verstauchen kificamít
Versteck (r)(e) búvóhely; rejtekhely; Versteck spielen: bújócskázik
verstecken elrejt; eldug
verstecken s. elrejtőzik; elbújik
verstehen 1. ért vmihez; tud; 2. értelmez; 3. megért; felfog
verstehen s. megértik egymást; das versteht sich: magától értetődik
versteifen merevít; szilárdít
versteifen (s.) megmerevedik; megszikárdul
versteigern elárverez

verstellen
1. átállít; 2. áthelyez; áttesz; 3. eláll; 4. megváltoztat;
elváltoztat

verstellen s. tetteti magát; színlel
verstimmt lehangolt; kedvetlen
Verstoß (r) vétség
verstockt konok; megátalkodott
verstohlen 1. lopva; titkon; 2. titkos; rejtett
verstopfen eltöm; betöm; bedugaszol
verstopfen s. bedugul; eldugul; verstopft sein: eltömődött
Verstopfung (e) 1. betömés; betömődés; 2. szorulás; székrekedés
Verstorbene (r)(e) elhunyt
verstört zavart; feldúlt
verstreichen elmúlik; eltelik; lejár
verstreuen elhint; elszór
verstricken 1. belevon; belekever; 2. kötéssel elhasznál; elköt

verstricken s.
belebonyolódik; belekeveredik; jn. in seine Netze
verstricken: behálóz vkit

verstümmeln megcsonkít
verstummen elnémul
versuch (r) kísérlet

versuchen
1. megízlel; 2. megkísérel; megpróbál; 3. megkísért;
kísértésbe hoz

Versuchung (e) kísértés
versuchweise kísérletképpen
versüßen édesít
versündigen bűnbe visz
versündigen s. vétkezik
vertagen elnapol
vertagt lejárt; esedékes
vertauschen 1. elcserél; kicserél; felcserél; 2. összetéveszt;
verteidigen megvéd; védelmez
verteidigen s. védekezik
Verteidiger (r) 1. hátvéd (sp); 2. védő (jog is); védelmező
Verteidigung (e) 1. védekezés; 2. védelem; megvédés
verteilen eloszt; kioszt; szétoszt; osztogat
verteilen s. 1. eloszlik; megoszlik; 2. rosszul oszt; hibásan oszt
Verteilung (e) 1. eloszlás; megoszlás; 2. elosztás; kiosztás
verteuern 1. drágít; 2. drágul
verteufelt átkozott; ördöngős
vertiefen 1. bemélyít; homorít; 2. elmélyít
vertiefen s. elmélyül; sich in Gedanken vertiefen: gondolataiba merül



vertikal függőleges
vertilgen kiirt; elpusztít

vertoßen
kitaszít; eltaszít; elűz; kiűz; gegen etw. verstoßen: vét vmi
ellen

vertonen 1. elhangzik; 2. megzenésít
Vertr. (Vertreter) képviselő /röv./
Vertr. (Vertretung) képviselet /röv./

vertrackt
1. bosszantó; kellemetlen; zavaros; 2. hibbant; 3. torz;
eltorzult

Vertrag (r) szerződés; den Vertrag auflösen: felbontja a szerződést
vertragen 1. elbír; elvisel; eltűr; kiáll; 2. elhord (ruhát)

vertragen s.

1. kiegyezik; egyezséget köt; sie vertragen sich gut: jól
megvannak egymással; Blau und Grün vertragen sich
nicht: a kék és a zöld szín üti egymást; 2. megfér;

verträglich
1. békés természetű; 2. könnyű (étel; ital); 3.
összeegyeztethető; összeférő

vertrauen

rábíz; jm. vertrauen: megbízik vkiben; auf jn. vertrauen:
megbízik vkiben; vertrauen Sie mir !: bízzon bennem !;
jm. etw. vertrauen: rábíz vkire vmit

vertrauen +D megbízik vkiben
Vertrauen (s) bizalom
Vertrauensmann (r) bizalmi
vertrauensselig 1. bizalomteljes; 2. hiszékeny
vertrauenweckend bizalomgerjesztő; bizalomkeltő
vertraulich meghitt; bizalmas
verträumt 1. álmodozó; 2. álmos; 3. csendes

vertraut
1. bizalmas; 2. jártas; ismerős; mit etw. vertraut werden:
megbarátkozik vmivel

Vertraute (r)(e) bizalmas barát; barátnő
vertreiben 1. árusít; forgalomba hoz; 2. elűz; kiűz; száműz

vertreten
1. eltapos; letapos; 2. helyettesít; 3. képvisel; jm. den
Weg vertreten: elállja vkinek az útját; 4. megrándít

Vertreter (r) 1. helyettes; 2. képviselő
Vertretung (e) 1. helyettesítés; 2. képviselet
Vertrieb (r) árusítás; terjesztés; forgalomba hozatal
vertrocknen 1. elszárad; kiszárad; 2. elszárít; kiszárít
vertrocknet száraz; szikkadt
vertrödeln elveszteget; elfecsérel
vertrösten vigasztal
vertrösten s. vigasztalódik; auf etw. vertrösten: kecsegtet; áltat vmivel

vertuschen
elsimít; eltussol; jm. etw. verübeln: rossz néven vesz;
zokon vesz vkitől vmit

verüben véghezvisz; elkövet
verunglimpfen 1. eltorzít; elcsúfít; 2. gyaláz; rágalmaz
verunglücken 1. balul üt ki; 2. szerencsétlenül jár
verunreinigen bepiszkít; beszennyez
verunreinigen s. bepiszkolódik; beszennyeződik
Verunreinigung (e) szennyeződés
verursachen okoz; szerez
verurteilen elítél
vervielfachen 1. megsokszoroz; 2. szoroz
vervielfachen s. megsokszorozódik
vervielfältigen sokszorosít
vervollkommen tökéletesít
vervollkommen s. tökéletesedik
vervollständigen 1. kiegészít; 2. kiegészül



verwachsen
1. benő; beheged; 2. benőtt; 3. ferde növésű; 4. kinő; 5.
összenő; 6. összenőtt; 7. rosszul nő; elferdül

verwählen s. mellétárcsáz

verwahren
1. lezár; elzár; 2. megóv; gegen etw. verwahren sich:
óvást emel; tiltakozik vmi ellen; 3. megőriz

verwahrlossen 1. elhanyagol; 2. lerongyolódik; lezüllik
Verwahrung (e) 1. óvás; 2. őrizet
verwaisen elárvul
verwalten 1. intéz; igazgat; 2. kezel
Verwalter (r) intéző; igazgató; gondnok; kezelő
Verwaltung (e) 1. igazgatás; 2. közigazgatás; 3. ügyintézés
verwandeln átváltoztat; átalakít
verwandeln s. átváltozik; átalakul
verwandschaftlich rokoni
verwandt rokon
Verwandte (r)(e) rokon
Verwandtschaft (e) rokonság
verwanzt poloskás
verwechseln összetéveszt; összecserél; felcserél
verwegen vakmerő
verwehren 1. meggátol; megakadályoz; 2. megtilt
verweigern megtagad
verweilen időzik; tartózkodik
Verweis (r) 1. intés; feddés; 2. iskolai intő; 3. utalás

verweisen
1. elutasít; 2. kiutasít; kitilt; 3. megint; megfedd; 4.
megtilt; 5. utal; felhívja a figyelmet; 6. utal; utasít

verwelken elhervad; elfonnyad
verwendbar alkalmas; használható
verwenden 1. alkalmaz; felhasznál; 2. közbenjár; síkraszáll

verwerfen
1. eldob; félredob; eldobál; szétdobál; 2. elvet; elutasít;
visszautasít

verwerflich 1. elvetendő; 2. megvetendő
verwerten felhasznál; értékesít
verwesen elrothad; elkorhad
verwickeln 1. belekever; belevon; 2. összekuszál
verwickeln s. 1. belebonyolódik; belekeveredik; 2. összekuszálódik
verwickelt bonyolult; kusza
verwildern elvadul; elburjánzik
verwinden 1. kihever; 2. összekuszál; összefon
verwirklichen megvalósít
verwirklichen s. megvalósul
verwirren összekuszál; összezavar
verwirren s. összezavarodik; megzavarodik

verwirrt
összekuszált; zavart; verwirrt machen: zavarba hoz;
verwirrt sein: zavarban van

Verwirrung (e) ziláltság; zavar; in Verwirrung geraten: összekavarodik
verwischen elmos; eltöröl
verwischen s. elmosódik
verwittert 1. mállott; korhadt; 2. viharvert; kopott
verwitwet özvegy; megözvegyült
verwöhnen elkényeztet; elkapat
verwöhnen s. elkényesedik
verworren bonyolult; kusza
verwundbar sebezhető
verwunden megsebesít; megsebez
verwundern ámulatba ejt; csodálatba ejt
verwundern s. elámul; elcsodálkozik; elbámul



Verwunderung (e)
csodálkozás; csodálat; jn. in Verwunderund setzen:
csodálatba ejt vkit

verwundet sebesült; verwundet werden: megsebesül
Verwundung (e) sebesülés
verwünschen elátkoz
verwüsten elpusztít; feldúl
verzagen elcsügged
verzärteln elkényeztet
verzaubern elvarázsol; megbűvöl
verzechnen eldorbézol
verzehren 1. elfogyaszt; elkölt; 2. felemészt
verzehren s. 1. elhasználódik; 2. emésztődik
verzeichnen 1. elrajzol; 2. feljegyez; bejegyez
Verzeichnis (s) jegyzék; lista
verzeifeln kétségbeesik

verzeihen
megbocsát; verzeihen Sie !: bocsásson meg !; bocsánat
!; verzeihen Sie eine Frage: engedjen meg egy kérdést

verzeihlich megbocsátható
Verzeihung (e) bocsánat; megbocsátás
verzerren eltorzít
verzerren s. eltorzul
Verzicht (r) lemondás

verzichten +auf +A
lemond vmiről; eláll vmitől; auf etw. verzichten: lemond
vmiről; eláll vmitől

verziehen
1. elhúz; félrehúz; 2. elkényeztet; 3. elköltözködik; 4.
késleltet

verziehen s. elhúzódik; elvonul
verzieren feldíszít; ékesít
Verzierung (e) díszítés
verzinsen kamatot fizet
verzinsen s. kamatozik
Verzinsung (e) kamatozás
verzogen elkényeztetett
verzögern késleltet; halogat
verzögern s. késlekedik; elhúzódik
verzögerung (e) 1. késedelem; 2. késleltetés
verzollen elvámol
verzuckern 1. cukrosít; 2. cukroz; 3. elcukrosodik
verzug (r) 1. elköltözés; 2. hátralék; 3. késedelm

verzweifelt
1. átkozottul; verzweifelte Lage: kétségbeejtő helyzet; ich
bin verzweifelt: kétségbe vagyok esve; 2. kétségbeesett

Verzweiflung (e) kétségbeesés; jn. zur Verzweiflung: bringen kétségbe ejt
verzweigen (s.) elágazik; szétágazik
verzwickt bonyolult; kényes
Vesper (e) 1. munkanap vége; esti pihenő; 2. uzsonna; 3. vecsernye
Veterinär (r) állatorvos
Vetter (r) unokafivér
vetterschaft (e) atyafiság
vgl. (vergleich) vö. (vesd össze) /röv./
Videokamera (e) videokamera
Videorekorder (r) videomagnó
Videothek (e) videotéka
Videoverleihstelle (e) videokölcsönző
Viech (s) 1. állat; 2. marha; barom (átv.)
Vieh (s) szarvasmarha; jószág
Viehherde (e) gulya; csorda
viehisch beromi; állati



viel
sok; für viele: sokaknak; sokak számára; viel besser:
sokkal jobban; viel zu groß: túl nagy

vielerlei sokféle
vielfach sokszor; többször; gyakran
vielfältig 1. bőséges; gazdag; 2. ld. vielfach; 3. sokféle; változatos
vielgeliebt nagyon kedves; szeretett
vielleicht talán; esetleg
vielmal 1. nagyon; 2. sokszor
vielmehr inkább
vielseitig sokoldalú
vielversprechend sokat ígérő

vier
négy; unter vier Augen: négyszemközt; auf allen vieren
gehen: négykézláb megy; zu vier: négyen; négyesével

Vier (e) négyes (szám)
vierbeinig négylábú
Viereck (s) négyszög
viereckig négyszögű; négyszögletű; négyszögletes
viereinhalb négy és fél
Vierer (r) négyes
viererlei négyféle
vierfach négyszeres
vierhundert négyszáz
vierjährig négyéves; négyévi
vierseitig négy oldalú
viersitzig négyüléses
vierstöckig négyemeletes
viertägig 1. négynaponkénti; 2. négynapos; négynapi
Viertakter (r) négyütemű motor
viertausend négyezer

vierte
negyedik; vierter Juli: július negyedike; der vierte Juli:
július negyedike

viertel negyed
Viertel (s)(r) negyedrész
Vierteljahr (s) negyedév
Viertelstunde (e) negyedóra
viertens negyedszer
vierzehn tizennégy; heute in vierzehn Tage: mához két hétre
vierzehntägig kéthetes; kétheti
vierzig negyven
Vierzig (e) negyvenes (szám)
vierziger negyvenes
vierzigste negyvenedik
violett ibolyakék
Violine (e) hegedű
Viper (e) vipera
visafrei vízummentes
visieren 1. hitelesít; igazol; 2. láttamoz; 3. megirányoz; megcéloz
Visite (e) látogatás; vizit
visitieren átvizsgál; megvizsgál; ellenőriz
Visum (s) vízum
Visumzwang (r) vízumkényszer
Vitamin (s) vitamin
Vizepräsident (r) alelnök
v.J. (vorigen Jahres) múlt évi /röv./
Vogel (r) madár
Vögelchen (s) madárka
Vogelschau (e) madártávlat



Vogelscheuche (e) madárijesztő
Vokal (r) magánhangzó
Volk (s) 1. nép; 2. sereg
Völkerrecht (s) nemzetközi jog
Völkerwanderung (e) népvándorlás
völkisch népi
Volksabstimmung (e) népszavazás
Volksarmee (e) néphadsereg
Volksbildung (e) népművelés
Volksbrauch (r) népszokás
Volksdemokratie (e) népi demokrácia
volkseigen állami; nemzeti
Volksernährung (e) közellátás
Volkskunde (e) néprajz
Volkskunst (e) népművészet
Volkslied (s) népdal
volksmäßig népies
Volksmärchen (s) népmese
Volksmusik (e) népzene
Volksrepublik (e) népköztársaság
Volksschule (e) népiskola
Volkstanz (r) népi tánc; néptánc
Volkstracht (e) népviselet
Volkstum (s) nemzetiség
volkstümlich 1. népi; népies; 2. népszerű
Volksweise (e) népdal; népi dallam
Volkswirtschaft (e) 1. közgazdaság; nemzetgazdaság; 2. népgazdaság
Volkszählung (e) népszámlálás

voll
1. teljes; egész; volle Zahl: kerek szám; voll und ganz:
teljes egészében; 2. telt; tele; teli

vollauf bőven; bőségesen
vollbäckig telt arcú; pufók
Vollbart (r) körszakál
vollberechtigt teljes jogú
vollbesetzt 1. elfoglalt; 2. zsúfolt
vollblütig 1. nemes; 2. telivér (ló)
vollbringen véghezvisz; elvégez; teljesít
vollenden lezár; befejez
vollends 1. azonkívül; 2. teljesen; egészen
Vollendung (e) 1. befejezés; 2. befejezettség; 3. tökély
Volleyball (r) röplabda
vollführen befejez; megvalósít; véghezvisz
vollgestopft teletömött; zsúfolt
völlig teljes; egész
volljährig nagykorú
vollkommen tökéletes; teljes
Vollkommenheit (e) tökéletesség; tökély
Vollmacht (e) meghatalmazás; felhatalmazás
Vollmond (r) telihold
Vollpension (e) teljes ellátás
vollschlank teltkarcsú
vollständig teljes; egész
vollstopfen teletöm
vollstrecken végrehajt; foganatosít
Volltreffer (r) telitalálat
Vollverpflegung (e) teljes ellátás
vollzählig teljes számú; hiánytalan



vollziehen végrehajt; foganatosít
vollziehen s. végbemegy; megtörténik
vom ld. von (von dem)

von +D

-tól,-től; -ról,ről; -ból,-ből; von allem: mindenkiről; von
allem: mindenki közül; von allem: mindenkié; von
gleichem Format: ugyanolyan alakú; vom gleichen
Format: ugyanolyan alakú; von heute: mai; von heute:
máról; von heute an: mától fogva; .

vor

1. azelőtt; ezelőtt; 2. elő; előre; vor allem: mindenekelőtt;
vor Hunger sterben: éhenhal; vor vielen Jahr: sok évvel
ezelőtt; sok éve; Furcht vor jm. haben: fél vkitől; sich vor
jm. fürchten: fél vkitől; vor Kälte zittern: didereg; vacog;
nach wie vor: továbbra is

vor +A elé
vor +D előtt
Vorahnung (e) sejtelem; előérzet
voran 1. elöl; 2. előre
vorankommen halad; előbbre jut; gut vorankommen: jól boldogul
Voranscjlag (r) előirányzat; költségvetés
vorarbeiten előradolgozik
Vorarbeiter (r) előmunkás
voraus 1. előre; jm. voraus sein: megelőz vkit; 2. előtt
Vorausbedingung (e) előfeltétel
vorausbezahlen előre fizet
vorausgehen 1. elöl megy; 2. előremegy; 3. megelőz
vorausgesetzt feltéve
voraussagen megjósol; előre megmond
voraussetzen feltételez; feltesz; voraussetzen, daß: feltéve, hogy
Voraussetzung (e) feltétel
voraussichtlich előre látható
Vorbedacht (r) 1. meggondolás; 2. szándék (előre megfontolt)
Vorbedigung (e) előfeltétel; kikötés; fenntartás
Vorbehalt (r) fenntartás; kikötés
vorbehalten 1. kiköt; fenntart; 2. magán hagy; fenntart

vorbei
1. el; 2. elmúlt; vége; an ihm vorbei: mellette el; bei ihm
vorbei: mellette el; es ist zwölf Uhr vorbei: tizenkettő múlt

vorbeigehen
1. elmegy; elhalad mellette; 2. elmúlik; er geht daran
vorbei: elmegy mellette; er geht daran vorbei: mellőzi

vorbeikommen +bei +D beugrik vkihez; benéz vkihez
vorbereiten előkészít
vorbereiten s. előkészül

Vorbereitung (e)
1. előkészítés; 2. előkészület; Vorbereitungen treffen:
előkészületeket tesz

vorbeugen megelőz; elévág
vorbeugen s. előrehajol
vorbeugend 1. előrehajolva; 2. megelőző
Vorbeugung (e) megelőzés

Vorbild (s)
példakép; mintakép; jn. zum Vorbild nehmen:
példaképnek tekint vkit

vorbildlich példaszerű; példás
Vorbote (r) hírmondó; előhírnök
vorbringen 1. előhoz; előre hoz; 2. szóba hoz; előad; felhoz
vordem azelőtt; ezelőtt
vorder elülső; mellső
Vorderbein (s) elülső láb; mellső láb
Vordergrund (r) előtér
vorderhand egyelőre



Vorderplatz (r) első hely; első ülés
Vordersitz (r) első ülés
Vorderteil (r) előrész; vminek az eleje
vordrängen (s.) előretolakodik; előrefurakodik
vordringen előrenyomul
Vordruck (r) nyomtatvány; űrlap
voreingenommen elfogult
vorellig elhamarkodott
vorenthalten 1. eltitkol; 2. visszatart
vorerst előbb; mindenekelőtt
Vorfahr (r) előd; ős
vorfahren 1. előáll; 2. megelőz
Vorfahrt (e) elsőbbség (áthaladási)
Vorfall (r) 1. előreesés; 2. eset; esemény

vorfallen
1. becsapódik (pl. ajtó); 2. előreesik; 3. megtörténik;
megesik

Vorfrühling (r) kora tavasz
vorführen 1. bemutat; előad; 2. előállít; elővezet; 3. előrevezet
Vorführung (e) előadás; bemutató
vorgabe (e) előny (sp)

Vorgang (r)
1. elsőbbség; előzés; 2. esemény; történés; 3. lefolyás;
folyamat

Vorgänger (r) előd

vorgeben
1. állít; ürügyül felhoz; 2. elé ad; elé tesz; 3. előnyt ad; 4.
előread

Vorgefühl (s) megérzés; előérzet

vorgehen
1. eljár; 2. előbbre való; die Uhr geht vor: az óra siet; 3.
előremegy; 4. siet; 5. végbemegy; történik

Vorgesetzte (r)(e) feljebbvaló D elöljáró; főnök
vorgestern tegnapelőtt; von gestern: tegnapelőttről; tegnapelőtti
vorgreifen 1. elévág; megelőz; 2. előrenyúl

vorhaben

szándékozik; tervez; Böses vorhaben: rosszban töri a
fejét; was hat er mit mir vor ?: mi a szándéka velem ?;
mit akar velem ?

Vorhaben (s) szándék; terv
vorhalten 1. elé tart; előre tart; 2. szemére vet

vorhanden
meglevő; rendelkezésre álló; vorhanden sein: megvan;
létezik

Vorhang (r) függöny
vorher előbb; ezelőtt; előzőleg
vorherbestimmen előre elrendel

vorhergehend
1. előzetesen; előzőleg; im vorhergehenden: az
előbbiekben; a fentiekben; 2. megelőző

vorherrschen uralkodik; túlsúlyban van
vorhin az előbb; imént; nemrég; im vorhinein: eleve

vorig
előbbi; előző; im vorigen Jahre: tavaly; a múlt évben;
voriges Jahr: tavaly; a múlt évben

Vorjahr (s) előző év
vorjährig tavalyi; múlt évi
Vorkauf (r) elővétel
Vorkehrung (e) intézkedés; előkészület

vorkommen
1. előfordul; megtörténik; 2. előjön; előrejön; 3. megelőz;
elé vág; 4. tűnik; látszik

Vorkommnis (s) 1. előfordulás; 2. esemény; eset
vorladen megidéz
Vorlage (e) 1. előterjesztés; javaslat; 2. minta
Vorläufer (r) 1. előfutár; 2. hegynyúlvány



vorläufig 1. egyelőre; 2. ideiglenes; előzetes
vorlaut kotnyeles; hangoskodó

vorlegen
1. bemutat; 2. elé helyez; elé tesz; 3. előterjeszt; 4.
felmutat; elér

Vorleger (r) 1. ágyelő; 2. fürdőszobaszőnyeg; 3. lábtörlő
vorlesen felolvas
Vorlesung (e) 1. előadás (egyetemi); 2. felolvasás
vorletzt utolsó előtti

Vorliebe (e)
előszeretet; eine Vorliebe haben für etw.: különösen
szeret vmit

vorliegen

1. előtte van; előtte fekszik; elöl van; elöl fekszik; 2.
megvan; fennforog; 3. rendelkezésre áll; es liegt nichts
gegen ihn vor: nincs ellene semmi (folyamatban)

vormachen 1. bemutat; megmutat; 2. elámít; becsap; 3. elé tesz; elé
vormalig hajdani
vormals korábban; ezelőtt
vormerken előjegyez; feljegyez
vormittag délelőtt
Vormittag (r) délelőtt; des Vormittags: délelőttönként
vormittägig délelőtti
vormittags délelőttönként
Vormund (r) gyám
Vormundschaft (e) gyámság; gondnokság
vorn elöl; von vornan: elölről kezdve
Vorname (r) keresztnév; utónév
vornehm előkelő; vornehm tun: előkelősködik

vornehmen
1. elővesz; foganatosít; 2. hozzálát; nekifog; 3. lehord;
leszid; 4. maga elé vesz

vornehmen s. elhatározza magát

vornehmst
1. legelőkelőbb; 2. legfontosabb; von vornherein: eleve;
zum vornherein: eleve

vornüber előre
Vorort (r) külváros
Vorortbahn (e) helyiérdekű vasút
Vorortsbahn (e) helyiérdekű vasút
vorragen kiugrik; kiáll
Vorrang (r) elsőbbség
Vorrat (r) készlet
vorrätig meglevő; kapható; készletben levő; raktáron levő
Vorrecht (s) előjog; kiváltság
Vorrede (e) előszó; bevezető
vorreif koraérett
Vorrichtung (e) 1. berendezés; készülék; szerkezet; 2. előkészítés
vorrücken 1. előlép; 2. előnyomul; előrenyomul; 3. előretol;
vorsagen 1. bebeszél; 2. elmond; felmond; 3. súg (iskolában)
Vorsaison (e) előidény; előszezon

Vorsatz (r)
1. előtét; ellenző; 2. szándék; elhatározás; 3. szegély;
párkány

vorsätzlich
szándékos; zum Vorschein kommen: előkerül; napvilágra
kerül

vorschieben 1. előretol; rátol; 2. előtérbe tol (átv.); 3. ürügyül felhoz
vorschießen előlegez
Vorschlag (r) javaslat; indítvány
vorschlagen javasol; indítványoz
vorschreiben 1. elé ír; 2. előír
vorschreiten 1. elöl halad; elöl megy; 2. előrehalad; előremegy
Vorschrift (e) előírás; utasítás; szabály



vorschriftsmäßig előírásos; szabályszerű
vorschriftswidrig előírásellens; szabályellenes; szabálytalan
Vorschuß (r) előleg

Vorschub (r)
1. előretolás (műsz); 2. támogatás; jm. Vorschub leisten:
támogat vkit

vorsehen 1. előre lát; 2. tervbe vesz; számol vmivel
Vorsehuung (e) 1. előrelátás; 2. gondviselés

vorsetzen
1. előrehelyez; előretesz; 2. fölé helyez; etw. vorsetzen
sich: elhatároz vmit; 3. megkínál; elé ad; tálal

Vorsicht (e) 1. előrelátás; 2. óvatosság; elővigyázat
vorsichtig óvatos; elővigyázatos
Vorsichtsmaßregel (e) óvintézkedés

Vorsitz (r)
elnökség; elnöklés; Vorsitz haben: elnököl; Vorsitz
führen: elnököl

Vorsitzende (r)(e) elnök

Vorsorge (e)

gondoskodás; előkészület; für etw. Vorsoge tragen:
gondoskodik vmiről; für etw. Vorsoge treffen:
gondoskodik vmiről

vorsorgen gondoskodik
vorsorglich előrelátó; gondos
Vorspeise (e) előétel
Vorspiel (s) előjáték
vorspielen 1. eljátszik; 2. előread (sp)
vorsprechen előmond; bei jm. vorsprechen: meglátogat vkit
Vorsprung (r) 1. előny; 2. kiszögellés; nyúlvány
Vorstadt (e) külváros
Vorstand (r) 1. elöljáró; elnök; főnök; 2. elöljáróság; elnökség;
vorstehen 1. élen áll; vezet; 2. előtte áll; előtte van; 3. kiáll; kinyúlik
vorstehend kiálló; im vorstehenden: az előbbiekben
vorstehn 1. élen áll; vezet; 2. előtte áll; előtte van

vorstellen
1. ábrázol; mutat; 2. alakít; előad (szính); 3. bemutat;
megismertet; 4. elé tesz; 5. előreállít; előretesz

vorstellen s. 1. bemutatkozik; 2. elé áll; etw. vorstellen sich: elképzel

Vorstellung (e)
1. ábrázolás; 2. bemutatás; 3. bemutatkozás; 4. előadás
(szính); 5. előrelátás; 6. képzet; elképzelés

vorstrecken 1. előlegez; kölcsönad (pénzt); 2. előnyújt; kinyújt
Vorteil (r) előny
vorteilhaft előnyös; hasznos; kedvező
Vortrag (r) előadásmód
vortragen 1. előad; 2. előrevisz
vortrefflich kitűnő; remek; kiváló
vortreten 1. előlép; előrelép; 2. kiáll; kiszögellik
Vortritt (r) elsőbbség
vorüber 1. elmúlt; vége; 2. mellette el; előtte el
vorübergehen ld. vorbeigehen
vorübergehend átmeneti; múló
Vorurteil (s) előítélet
Vorverkauf (r) elővétel
Vorwahlnummer (e) körzetszám; távolsági hívószám
Vorwand (r) ürügy; kifogás
vorwärts előre; mehr vorwärts: előbbre
vorwärtskommen előrejut; előrehalad
vorweisen bemutat; felmutat
vorwerfen 1. elé dob; elé vet; 2. előredob; 3. szemére vet; felró
vorwiegen túlsúlyban van; elhatalmasodik
vorwiegend 1. túlnyomó; 2. túlnyomórészt; főként
vorwitzig kíváncsi; kotnyeles



Vorwort (s) előszó
Vorwurf (r) 1. szemrehányás; 2. tárgy; téma
vorwurfsfrei kifogástalan; feddhetetlen
vorwurfsvoll szemrehányó
Vorzeichen (s) előjel
vorzeichnen előrajzol
vorzeigen bemutat; felmutat
Vorzeit (s) 1. hajdankor; 2. őskor
vorzeitig korai; idő előtti
vorzeitlich 1. hajdani; 2. őskori
vorziehen 1. elé húz; 2. előhúz
vorziehen +A +D előnyben részesít vmit vmivel szemben
Vorzimmer (s) előszoba

Vorzug (r)
1. előny; elsőbbség; das hat den Vorzug, daß ...: ennek
megvan az az előnye, hogy ...; 2. erény; érdem

vorzüglich 1. jeles; kitűnő; kiváló; 2. különösen; kiváltképpen
Vorzugspreis (r) kedvezményes ár
Vorzugsschüler (r) kitűnő tanuló
vorzugsweise 1. előnyös; 2. kiváltképpen
v.u.Z. (von unseren Zeitrechnung)i.e. (időszámításunk előtt) /röv./
vulgär közönséges
Vulkan (r) tűzhányó; vulkán
vulkanisch vulkanikus
W (Westen) NY (Nyugat) /röv./
Waage (e) mérleg; in die Waage werfen: latba vet
waagerecht vízszintes
waagrecht vízszintes
Wabe (e) lépsejt (méhészet)

wach
1. éber; eleven (átv.); wach bleiben: ébren marad;
virraszt; 2. ébren levő; nem alvó; álmatlan

Wache (e)
1. őr; őrszem; 2. őrködés; 3. őrség; őrszemélyzet; 4.
őrség; őrszolgálat; 5. őrszoba

wachen 1. ébren van; virraszt; 2. őrködik; vigyáz
Wachmann (r) rendőr
Wachmannschaft (e) rendőrség
Wacholder (r) boróka
wachrufen 1. felidéz; felelevenít; 2. felkiabál; felébreszt
Wachs (s) viasz
wachsam éber
Wachsamkeit (e) éberség

wachsen
1. ld. wächsern; 2. nő; terem; 3. növekszik; megnő;
nagyobbodik; gyarapodik; fejlődik; 4. viaszol

wächsern 1. viasz-; viaszból való; 2. viaszos

Wachstum (s)
1. fejlettség; 2. növés; növekedés; gyarapodás; fejlődés;
3. tenyészet; termés

Wachtel (e) fürj
Wachtelbohne (e) tarkabab
Wächter (r) őr; őrző; csősz
Wachtmeister (r) őrmester
wackelig ingó; ingadozó; rozoga

wackeln
1. botorkál; imbolyog; 2. inog; ingadozik; billeg; reszket;
3. mozgat; ráz

wacker 1. bátor; 2. derék; derekas
wacklig ingó; ingadozó; rozoga
Wade (e) lábikra; vádli
Waffe (e) 1. fegyver; 2. fegyvernem
Waffel (e) ostya



waffenlos fegyvertelen; védtelen
Waffenstillstand (r) fegyverszünet
wagehalsig merész; vakmerő

wägen
1. lemér (súlyt); 2. megkockáztat; 3. mer; merészel; 4.
mérlegel; latolgat

Wagen (r) kocsi; autó
wagen s. merészkedik
Wagennummer (e) rendszám
Waggon (r) vasúti kocsi; vagon
waghalsig merész; vakmerő
Wagnis (s) 1. kockázat; 2. merészség
Wahl (e) választás

wählen
1. dönt; választ; 2. feltárcsáz (távbeszélő); 3. kiválaszt;
megválaszt; 4. válogat; választ

Wähler (r) 1. tárcsa (telefonon); 2. választó
wählerisch válogatós; finnyás
Wahlfach (s) választható tantárgy
wahlfrei szabadon választható
Wahlheimat (e) választott haza
wahllos válogatás nélkül; vaktában
Wahlpflichtfach (s) kötelezően választható tantárgy
Wahlrecht (s) választójog
Wählscheibe (e) telefontárcsa
Wahlspruch (r) jelige; jelszó; jelmondat
Wählton (r) búgó hang (telefon)
Wahlzettel (r) szavazólap
Wahn (r) 1. elvakultság; vakság; 2. őrület; tévhit
wähnen vél; sejt; gondol
Wahnsinn (r) őrültség; őrület; téboly
wahnsinnig 1. őrült; tébolyult; 2. szörnyű; őrületes
wahnwitzig eszelős; őrült

wahr
1. igaz; igazi; valóságos; 2. tényleges; valódi; nicht wahr
?: ugye ?; nemde ?; igaz ?; wahr werden: megvalósul;

währen
1. megóv; megőriz; 2. tart; folyik (idő); es wird kein Jahr
währen: nem telik bele egy év

wahren s. óvakodik; őrizkedik
während mialatt; miközben; amíg
während +G/+D alatt; folyamán; közben
wahrhaft igaz; igazmondó; őszinte
wahrhaftig ld. wahrhaft
Wahrhaftigkeit (e) szavahihetőség
Wahrheit (e) igazság; valóság
wahrheitsgemäß igaz; igazságnak megfelelő
wahrlich valóban; bizony

wahrnehmen
1. észlel; érzékel; észrevesz; 2. megragad; él vmivel; 3.
szemmel tart; ügyel

Wahrnehmung (e) észlelés; érzékelés; észrevevés
wahrsagen jósol; jövendöl
Wahrsager (r) jós; jövendőmondó
wahrscheinlich valószínű
Wahrscheinlichkeit (e) valószínűség
Währung (e) pénznem; valuta
Wahrzeichen (s) ismertetőjel; jellegzetesség; jelkép
Waise (e) árva
Waisenkind (s) árva
Wal (r) bálna; cet
Wald (r) erdő



waldbedeckt erdős
Wäldchen (s) erdőcske; liget
Waldgebirge (s) erdős hegység
Waldgegend (e) erdős vidék
waldig erdős
Waldung (e) erdőség
Wall (r) 1. gát; 2. sánc; töltés; 3. várfal

wallen
1. buzog; pezseg; forr; 2. hullámzik; örvénylik; 3. libeg;
lobog; 4. megy; vonul

Wallfahrt (e) búcsújárás; zarándoklat

Wallung (e)
1. buzgás; forrongás; 2. hullámzás; 3. izgulás; izgalom
(átv.)

Walnuß (e) dió
Walroß (s) rozmár

walten

1. ellát; gyakorol; mit etw. walten und schalten: szabadon
rendelkezik vmivel; 2. rendelkezik; irányít; 3.
tevékenykedik; működik; hat

Walze (e) henger

walzen
1. forog; pörög; 2. gyúr; nyújt; 3. hengerel; 4. hengerít;
görget; 5. keringőzik

wälzen s. hánykolódik; forgolódik
Walzer (r) keringő
Wams (s) zeke
wand ld. winden
Wand (e) fal
Wandel (r) 1. magatartás; 2. menés; járás; járkálás; 3. változás
wandelbar 1. járható; 2. változó

wandeln
1. él; tevékenykedik; működik; 2. jár; jár-kel; mendegél;
3. megváltoztat

wandeln s. átalakul; megváltozik
Wanderer (r) vándor
wandern 1. gyalogol; túrázik; 2. vándorol
Wanderschaft (e) vándorlás; vándorút
Wanderung (e) 1. kirándulás; gyalogtúra; 2. vándorlás
Wandkarte (e) falitérkép
Wandlampe (e) falilámpa
Wandleuchter (r) falikar
Wandlung (e) 1. változás; átalakulás; 2. változtatás; átalakítás
Wandmalerei (e) 1. falfestmény; freskó; 2. freskófestészet
Wandputz (r) vakolat
Wandschrenk (r) faliszekrény
wandte ld. wenden
Wandverkleidung (e) falburkolat
Wandzeitung (e) faliújság
Zwang (r) kényszer
Wange (e) arc; orca
wankelmütig ingatag; állhatatlan
wanken inog; ingadozik; támolyog; tántorog

wann

1. amikor; bis wann ?: meddig ?; seit wann ?: mióta ?;
dann, wann ...: akkor, amikor ...; wann immer: akármikor;
bármikor; 2. mikor

Wanne (e) kád
Wanst (r) bendő; pocak
wanstig pocakos
Wanze (e) poloska
Zwanzig (e) húszas (szám)



Zwanziger (r)
húszas (szám); ein Zwanziger sein: a húszévesekhez
tartozik; ein Zwanziger sein: húszas születésű

Zwanzigstel (r)(s) huszadrész
Wappen (s) címer; Kopf oder Wappen: fej vagy írás
Wappenschild (r)(s) címerpajzs
war ld. sein
warb ld. werben
wäre ld. sein
Ware (e) áru; Waren von guter Qualität: jó minőségű áruk
Warenhaus (s) áruház
Warenliste (e) árujegyzék
Warenzulieferer (r) áruszállító
warf ld. werfen
warm meleg; mir ist warm: melegem van
Wärme (e) meleg; melegség; hő
wärmebeständig hőálló
wärmefest hőálló; hőszigetelő
Wärmegrad (r) hőfok
wärmen megmelegít; felmelegít; hevít
wärmen s. megmelegszik
Wärmer (r) melegítő
Warmfront (e) melegfront
Warmheit (e) hőmérséklet; melegség
wärmlich langyos
Warmluftheizung (e) hőlégfűtés
warnen int; óv; figyelmeztet
Warnung (e) intés; figyelmeztetés
Warschau Varsó
Warte (e) megfigyelőhely
warten 1. gondoz; ápol; ellát; 2. vár; várakozik
Wärter (r) 1. ápoló; 2. őr; őrző; felügyelő
Wartesaal (r) váróterem
warum ? miért ?
Warze (e) szemölcs; bibircsók
warzig szemölcsös; bibircsókos

was

1. ami; 2. valami; was ist das ?: mi ez ?; was ist los ?: mi
a baj ?; mi történt ?; mi van ?; was kostet es ?: mennyibe
kerül ?; mibe kerül ?; was du nicht sagst !: ne mondd !;
nahát !; was willst du ?: mit akarsz ?; was mich betrifft:
ami engem illet; was noch mehr ist: sőt mi több; gibt es
was Neues ?: van valami újság ?; was für ein ...: milyen
...; miféle ...

was ? mi ?
Waschautomat (r) automata mosógép
Waschbecken (s) mosdókagyló
Wäsche (e) 1. fehérnemű; schmutzige Wäsche: szennyes; 2. mosás
waschecht 1. hamisítatlan; igazi; 2. mosható; színtartó
waschen mos; megmos; mosogat

waschen s.
1. mosás; das Waschen mit der hand: kézi mosás; 2.
mosdik; mosakszik; mosakodik

Wäscherei (e) 1. mosás; mosogatás; 2. mosoda; patyolat
Wäscherin (e) mosónő
Wäscheschrank (r) fehérneműs szekrény
Waschfrau (e) mosónő
Waschküche (e) mosókonyha
Waschlappen (r) 1. mosdókesztyű; 2. pipogya ember
Waschmaschine (e) mosógép



Waschmittel (s) mosószer
Waschraum (r) mosdófülke; mosdóhelyiség
Waschschlüssel (e) mosdótál
Wasser (s) víz
Wasseranschluß (r) vízvezetékcsatlakozás
Wasserbad (s) vízfürdő
Wasserball (r) vízilabda
Wasserbecken (s) vízmedence
wasserblau tengerkék
wasserdicht vízálló; vízhatlan
Wasserfall (r) vízesés
Wasserfarbe (e) vízfesték
Wasserfläche (e) vízfelszín; víztükör; vízfelület
Wasserglas (s) vizespohár
Wasserhahn (r) vízcsap
wässerig 1. híg; felhígított; 2. vizes; vizenyős
wasserköpfig vízfejű
Wasserkrug (r) vizeskancsó
Wasserleitung (e) vízvezeték
wasserlos víztelen; víz nélküli
Wassermangel (r) vízhiány
Wassermelone (e) görögdinnye
Wasserscheide (e) vízválasztó
Wasserscheu (e) víziszony
Wasserspeichter (r) vízgyűjtő; víztartály
Wassersport (r) vízisport
Wasserstand (r) vízállás
Wasserstiefel (r) vízhatlan csizma
Wasserstoff (r) hidrogén
Wassersucht (e) vízkór
Wasserversorgung (e) vízellátás
Wasserweg (r) víziút
Wasserwerek (s) vízmű
waten gázol (vízben)
Watsche (e) pofon
watscheln biceg; döcög; kacsázik
Watte (e) vatta
wattieren kivattáz
weben sző
Weber (r) takács
Weberei (e) 1. szövedék; szövet; 2. szövés; 3. szövöde
Webestuhl (r) szövőszék
Webstuhl (r) szövőszék

Wechsel (r)
1. csere; kicserélés; 2. váltó (pénz); 3. változás;
átalakulás; 4. változtatás

Wechselfieber (s) váltóláz
Wechselgeld (s) aprópénz; váltópénz
wechselhaft változékony
Wechselkurs (r) valutaárfolyam

wechseln
1. bevált; felvált; átvált (pénzt); 2. megváltoztat; vált;
váltogat; cserél; 3. vándorol (vad)

wechseln s. 1. megváltozik; 2. váltakozik
wechselnd változó; váltakozó
wechselseitig kölcsönös
Wechselstrom (r) váltóáram
Wechselstube (e) pénzváltó hely
wechselvoll változatos



wechselweise felváltva; váltakozva
Wechsler (r) pénzváltó

Zweck (r)
cél; értelem; das war der Zweck der Übung: ez volt a cél;
az egész erre ment ki

wecken
felébreszt; felkelt; felkölt; den Appetit wecken: meghozza
az étvágyát

Wecken (r) cipó; vekni
Wecker (r) ébresztőóra
wedeln 1. csóválja a farkát; 2. legyez
Weekend (s) hétvége

weg

el; félre; oda; távol; weg da !: el innen !; es ist weg: eltűnt;
elveszett; er ist ganz weg: egészen odavan; in einem
weg: egyfolytában; egy szuszra

Weg (r)

út; sich auf den Weg machen: útra kel; felkerekedik;
elindul; seines Weges gehen: megy a maga útján; seinen
Weg gehen: megy a maga útján; auf Weg und Steg: úton-
útfélen; gut bei Wege sein: jál bírja magát; jól van

wegbegeben (s.) elmegy; eltávozik
wegbekommen eltüntet; eltávolít
wegbleiben elmarad; távol marad
Wegebrücke (e) felüljáró

wegen +D
-ért; végett; wegen seiner: miatta; wegen ihm: miatta; von
Amts wegen: hivatalból; von wegen !: Isten ments !

wegen +G/+D miatt; végett; -ból,-ből; -tól,-től
Wegestunde (e) egy órányi járás
wegfahren útnak indul; elutazik
wegfallen elmarad; elesik
weggehen elmegy; eltávozik; jn. weggehen heißen: elküld vkit

wegkommen
1. elmegy; elkerül; 2. túljut vmin; gut wegkommen: jól jár
(átv.)

Wegkreuzung (e) útkereszteződés
wegkriegen ld. wegbekommen
weglassen 1. elenged; elbocsát; 2. elhagy; kihagy
weglaufen elfut; elszalad
weglegen eltesz; félretesz
wegmachen eltüntet
wegmachen s. eltűnik; elkotródik
wegnehmen elvesz
wegreißen 1. elragad; 2. lebont; ledönt
wegreisen elutazik
wegschaffen eltávolít; elhord
Wegscheide (e) útelágazás
wegschleppen elhurcol
wegschleppen s. elvonszolja magát

wegsehen
félrenéz; über etw. wegsehen: szemer huny vmi fölött;
elnéz vmit

wegstehlen ellop
wegstehlen s. ellopakodik; eloson
wegweisen elutasít
Wegweiser (r) útjelző tábla
wegwerfen 1. eldob; elhajít; elvet; 2. kidob
wegwerfend lekicsinylő; lenéző
wegziehen 1. átköltözik; elköltözik; 2. elhúz; félrehúz; 3. elvonul

weh

fájdalmas; fájó; jm. weh tun: fájdalmat okoz vkinek; hast
du dir weh getan ?: megütötted magad ?; mir tut den
Kopf weh: fáj a fejem

weh ! jaj !



Weh (s) fájdalom; baj
wehen 1. fúj; 2. lobog; es weht: fúj a szél
wehleidig kényes; nyafka
Wehmut (e) bánat; szomorúság; borongós hangulat
wehmütig bánatos; szomorkás
Wehr (e) 1. fegyver; fegyverzet; 2. védekezés
Wehr (s) duzzasztómű; gát
wehren 1. megakadályoz; 2. megtilt
wehren s. 1. tiltakozik; 2. védekezik
wehrfähig katonai szolgálatra alkalmas
wehrlos védtelen; tehetetlen
wehrpflichtig hadköteles
weiß 1. fehér; weiß machen: kifehérít; 2. ld. wissen
Zwei (e) kettes (szám)
Weib (s) nő; asszony
Weibchen (s) 1. asszonyka; 2. nőstény
Zweibettzimmer (s) kétágyas szoba
weibisch nőies; elnőiesedett
weiblich női; nőies
weißbrot (s) fehér kenyér
weich puha; lágy
Weiche (e) 1. lágyék; 2. puhaság; lágyság; 3. vasúti váltó
weichen 1. enged; kitér; hátrál; 2. lágyít; lazít
weichherzig lágyszívű; gyengéd
weichlich elpuhult
Weichling (r) puhány
Weichnachtsbaum (r) karácsonyfa
Weichsel (e) 1. meggy; 2. Visztula
Weide (e) 1. fűzfa; 2. legelő

weiden
1. fűzfából való; fűzfa-; an etw. weiden sich:
gyönyörködik vmiben; 2. legel; 3. legeltet

weidlich derekasan; jól
Weidmann (r) vadász
weißen 1. kifehérít; 2. meszel
Zweier (r) kettes

Zweifel (r)
kétség; kétely; Zweifel haben: kételkedik; Zweifel haben:
habozik

Zweig (r) 1. ág; ágazat; 2. ág; gally
Zweiganstalt (e) fiókintézet
Zweigbahn (e) szárnyvasút
weigern megtagad
weigern s. vonakodik; szabódik; tiltakozik
Zweigstelle (e) fiók; kirendeltség
Weihe (e) 1. felavatás; 2. ünnepélyesség
weihen 1. felavat; 2. felszentel
Weiher (r) halastó
Weihnachten (Pl.) karácsony
Weihnachtsmann (r) télapó
Weißkohl (r) fejes káposzta
Weißkraut (s) fejes káposzta
weil mert; mivel; mivelhogy; miután; minthogy
weiland 1. hajdan; 2. néhai
Weilchen (s) kis idő; wart' ein Weilchen !: várj egy kicsit !

Weile (e)
időtartam; ich habe eine gute Weile gewartet: jó ideig
vártam; eile mit Welie !: lassan járj, tovább érsz !

weilen 1. időzik; tartózkodik; 2. késik
weißlich fehéres



Wein (r)
bor; Wein in Flaschen: palackozott bor; Wein vom Faß:
hordós bor; den Wein lesen: szüretel

Weinbau (r) bortermelés; szőlőművelés
Weinbauer (r) bortermelő; szőlősgazda
Weinberg (r) szőlőhegy
Weinbrand (r) borpárlat; brandy
weinen sír
weinerlich 1. elérzékenyítő; 2. siránkozó; síró
Weingarten (r) szőlőskert
Weingeist (r) borszesz
Weinlese (e) szüret; Weinlese halten: szüretel
Weinrebe (e) szőlővessző; venyige
Weinschank (r) borozó
Weinstock (r) szőlőtő
Weinstube (e) borozó
Weintraube (e) szőlőfürt
weise bölcs

Weise (e)
1. dal; dallam; nóta; auf keine Weise: semmiképp; in
keiner Weise: semmiképp; 2. mód; szokás

Weise (r) bölcs
weisen 1. megfedd; megró; 2. megmutat; 3. utasít; irányít
Weisheit (e) bölcsesség
weislich bölcsen; okosan
weismachen elhitet; bebeszél
weissagen megjósol; jövendöl
Weisung (e) 1. utasítás; 2. útmutatás; irányelv

weit

1. jóval; sokkal; nagyon messze; die Tür stand weit offen:
az ajtó tárva-nyitva volt; weit und breit: széltében-
hosszában; mindenhol; 2. messzi; távoli; 3. széles; tág;

weitab
távol; messze; sich weitab besser fühlen: sokkal jobban
érzi magát

Zweitakter (r) kétütemű motor
weitaus sokkal; jóval
weitblickend széles látókörű; messzetekintő

Weite (e)
1. bőség; nagyság; 2. szélesség; 3. tágasság; 4.
távolság; messzeség

Zweite (r) másodika
Zweite (r)(e) második helyezett
Weite (s) távol; messzeség
weiten 1. szélesít; tágít; 2. távolodik
weiten s. szélesedik; tágul

weiter

1. messzebbi; távolabbi; 2. szélesebb; tágasabb; 3.
tovább; távolabb; 4. továbbá; többé; ezentúl; bis auf
weiteres: egyelőre; ohne weiteres: minden további nélkül;
und so weiter: és így tovább; weiter oben: feljebb; weiter
unten: lejjebb; alább; 5. további

weiterbilden s. továbbképezi magát
Weiterbildung (e) továbbképzés
Weitere (s) további; többi
Weiterfahrt (e) továbbmenetel; továbbutazás; továbbhajtás
weitergehen 1. folytat (átv.); 2. továbbmegy
weitergehend messzemenő
weiterher messzebbről; távolabbról
weiterhin továbbra; ezentúl
weiterkommen 1. továbbjön; 2. továbbjut
weiterleiten 1. továbbít; 2. továbbvezet
weitermachen folytat; továbbcsinál



weitern kitágít; kibővít
weitern s. kitágul; kibővül
weitfaltig bőráncú
weither messziről
weithin messzire
weithinaus messze

weitläufig
1. hosszadalmas; terjengős; 2. nagy kiterjedésű; tágas;
3. távol álló; távoli

weitrechend messzeható
Zweitschrift (e) másodpéldány
weitschweifig terjengős
weitsichtig 1. előrelátó (átv.); 2. távollátó
Weitsprung (r) távolugrás
Weißwäsche (e) fehérnemű
Weißwein (r) fehér bor
Weißwurst (e) << virsliféleség főleg borjúhúsból >>
Weizen (r) búza
welcherlei milyen; miféle; minő

welcher/welche/welches
1. aki; ami; amelyik; 2. egyes; némely; némi; bármely;
bármi; 3. melyik; milyen; micsoda

welk fonnyadt; hervadt
welken fonnyad; hervad
Welle (e) 1. hullámvonal; 2. kelep (sp); 3. tengely (műsz); 4.
wellig hullámos
Welt (e) világ; alle Welt: mindenki
Weltall (s) világegyetem; világmindenség
weltanschaulich világnézeti
Weltanschauung (e) világnézet
weltbekannt közismert
weltberühmt világhírű
Weltbestzeit (e) világrekord; világcsúcs(idő) (sp)
Weltbund (r) világszövetség
weltfremd világtól elzárkózott; világtól idegen
Weltfrieden (r) világbéke
Weltgeschichte (e) világtörténelem
Weltkarte (e) világtérkép
Weltkörper (r) égitest
Weltkrieg (r) világháború
weltlich világi
Weltmacht (e) világhatalom
Weltmarkt (r) világpiac
Weltmeister (r) világbajnok (sp)
Weltraum (r) világűr
Weltraumfahrer (r) űrhajós
Weltraumfahrt (e) űrhajózás
Weltreise (e) föld körüli utazás
Weltrekord (r) világrekord; világcsúcs (sp)
Weltstadt (e) világváros
Weltteil (r) világrész
wem akinek; mit wem ?: kivel ?; wem gehört das ?: kié ez ?
wem ? kinek ?
Wemfall (r) részes eset (nyelvt)
wen akit; an wen schreibst du ?: kinek írsz ?
wen ? kit ?
Wende (e) fordulás; fordulat; forduló
Wendeltreppe (e) csigalépcső



wenden
1. elfordít; kifordít; megfordít; kiforgat; megforgat; 2.
fordul (jármű)

wenden s.

elfordul; megfordul; sicj wenden an jn. mit Vertrauen:
bizalommal fordul vkihez; sich an jn. wenden: vkihez
fordul; sich zu jm. wenden: vkihez fordul

Wendepunkt (r) fordulópont

Wendung (e)
1. elfordítás; kifordítás; megfordítás; 2. elfordulás;
kifordulás; megfordulás; 3. fordulat; 4. szólásmód;

Wenfall (r) tárgyeset (nyelvt)

wenig

1. kevés; ritka; néhány; 2. kevéssé; keveset; kissé; kicsit;
dazu habe ich wenig Lust: nincs sok kedvem hozzá; in
wenigen Tagen: néhány nap alatt; néhány nap múlva; so
wenige: olyan kevesen; die wenigen: az a pár ember; um
so weniger: annál kevésbé; am wenigsten: legevésbé;
zum wenigsten: legevésbé; acht weniger fünf ist drei:
nyolc mínusz öt az három

wenigstens legalább

wenn

1. bárcsak; wenn auch: habár; noha; außer wenn ...:
hacsak ... nem; kivéve, ha ...; wenn nicht ...: hacsak ...
nem; kivéve, ha ...; 2. ha; hogyha; amennyiben; 3.
valahányszor; amikor csak

wennschon habár; ámbár; wennschon dennschon: ha lúd, legyen

wer
1. aki; halt ! wer da ?: állj ! ki vagy ?; wer immer: akárki;
bárki; wer es auch sei: bárki legyen is az; 2. valaki

wer ? ki ?
Werbefilm (r) reklámfilm; propagandafilm
Werbemittel (s) propagandaeszköz

werben

1. reklámoz; 2. toboroz; für etw. werben: reklámot csinál
vminek; nach etw. werben: törekszik vmire; um etw.
werben: versenyez; verseng vmiért; er wirbt um sie:
pályázik a kezére

Werbung (e) 1. hirdetés; reklám; 2. leánykérés; 3. toborzás
Zwerchfell (s) rekeszizom

werden

1. fog; -tatik,-tetik; lesz; gesund werden: felgyógyul;
meggyógyul; wird's bald ?: na mi lesz ?; es wird Tag:
hajnalodik; es wird Zeit: ideje már; du wirds es noch
bereuen: ezt még meg fogod bánni; er wurde i.J. 1917
geboren: 1917-ben született; das wird so gemacht: ezt
így kell csinálni; es wird ihm doch nichts passiert sein ?:
csak nem történt vele valami ?; ich würde es sagen:
megmondanám; er wird es getan haben: valószínűleg ő
tette ezt; wie Sie es wissen werden: amint ezt Ön
bizonyára tudja is; 2. keletkezik; létrejön; történik; lesz; 3.
vmivé válik; vmilyenné válik

werdend
leendő; werdend Mutter: leendő anya; die kürzer
werdenden Tage: a rövidülő; rövidebbé váló napok

Werfall (r) alanyeset (nyelvt)
werfen dob; hajít; vet; hány (átv. is)

werfen s.
1. leveti magát; ráveti magát; beleveti magát; 2.
megvetemedik (fa)

Werft (e) hajógyár
Zwerg (r) törpe

Werk (s)
1. cselekedet; tett; 2. gyár; gyártelep; üzem; 3. munka;
mű; alkotás; 4. szerkezet; gépezet

Werkführer (r) művezető
Werkküche (e) üzemi konyha
Werkstatt (e) műhely



Werkstoff (r) ipari nyersanyag
Werktag (r) munkanap
werktags munkanapokon
werktätig dolgozó
Werktätige (r)(e) dolgozó; munkás
Werkzeug (s) szerszám

wert

1. becses; kedves; drága; 2. érdemes (átv.); werter Herr
!: tisztelt uram !; es ist der Mühe wert: megéri a
fáradságot; 3. valamennyit érő; valamilyen értékű

Wert (r)
érték; auf etw. Wert legen: súlyt helyez vmire; fontosnak
tart vmit

Wertangabe (e) értékmegjelölés
Wertbrief (r) értéklevél
werten értékel; felbecsül
wertlos értéktelen
Wertmarke (e) utalvány; bón
Wertpapier (s) értékpapír
Wertsachen (Pl.) értéktárgyak
wertvoll értékes; becses

Wesen (s)

1. állapot; 2. hűhó; felhajtás; sein Wesen treiben:
garázdálkodik; ohne viel Wesens: minden teketória
nélkül; 3. lény; teremtés; teremtmény; 4. lényeg; valóság;
természet; 5. lét; létezés; 6. modor; viselkedés; 7.

Wesensart (e) 1. sajátság; sajátosság; jelleg; 2. vminek a lényege
wesentlich lényeges; im wesentlichen: lényegében
Wesfall (r) birtokos eset (nyelvt)
weshalb amiért; ami miatt
weshalb ? miért ?; mi okból ?
Wespe (e) darázs
wessen akié; akinek a ...
wessen ? kié ?; kinek a ... ?
West nyugat
Westbahnhof (r) nyugati pályaudvar
Weste (e) mellény
Westen nyugat
Westen (r) nyugat; nyugati terület
westlich 1. nyugati; 2. nyugatra; nyugat felé
westwärts nyugat felé; nyugatnak
weswegen ld. weshalb
Zwetsche (e) szilva
Zwetschge (e) szilva
Zwetschke (e) szilva
Wettbewerb (r) versengés; verseny; pályázat

Wette (e)

fogadás; was gilt die Wette ?: mibe fogadunk ?; um die
Wette: versengve; versenyezve; um die Wette laufen:
versenyt futnak

wetteifern verseng; versenyez
wetten 1. fogad; fogadást köt; 2. megfogad; megtesz vmit
Wetter (s) 1. időjárás; 2. vihar; zivatar
Wetterbericht (r) időjárásjelentés
wetterfest 1. viharálló; 2. vízhatlan
Wetterhahn (r) szélkakas
Wetterlage (e) időjárási helyzet
Wetterleuchten (s) távoli villámlás
wettern szitkozódik; átkozódik; es wettert: vihar van
Wetterscheibe (e) szélvédő
Wettersturz (r) hirtelen időváltozás



Wetterumbruch (r) gyors, jelentős időjárásváltozás
Wettervorhersage (e) időjárásjelentés
Wetterwarte (e) meteorológiai intézet
Wetterwechsel (r) időjárásváltozás
Wettkampf (r) mérkőzés; versny (sp)
Wettlauf (r) versenyfutás
wettmachen 1. jóvátesz; kiegyenlít; behoz; 2. kiegyenlít; kifizet
Wettrennen (s) 1. lóverseny; 2. verseny (átv.)
wetzen 1. fen; köszörül; 2. koptat
Wißbegier (e) tudásvágy; tudnivágyás
Wißbegierde (e) tudásvágy; tudnivágyás
wißbegierig tudnivágyó
wich ld. weichen
wichsen 1. fényesít; 2. viaszol
wichtig fontos
Wichtigkeit (e) fontosság
Wichtigmacher (r) fontoskodó
Wicke (e) bükköny
Wickelkind (s) pólyás gyermek
wickeln 1. begöngyöl; bebugyolál; 2. felcsavar
wickeln s. csavarodik; tekerődzik
Wickelung (e) 1. tekercselés; 2. tekercselés
Zwickmühle (e) kutyaszorító (átv.)
Widder (r) kos
wider ellen
wider +A ellen; wider seinen Willen: akarata ellenére

widerfahren
megtörténik; megesik; es widerfuhr mir: megtörtént
velem; ihm ist ein Unglück widerfahren: szerencsétlenség

Widerhall (r) visszhang
widerlegen megcáfol; rácáfol
widerlich ellenszenves; undorító; utálatos
widerraten lebeszél; ellenez
widerrechtlich jogtalan
Widerrede (e) ellenvetés; ellenkezés; ellentmondás; feleselés
Widerruf (r) visszavonás
widerrufen 1. visszakiabál; 2. visszavon
Widersacher (r) ellenfél
Widerschein (r) visszfény; ellenfény
widersetzen (s.) ellenáll; ellenszegül
widerspenstig makrancos; dacos
widerspiegeln visszatükröz
widerspiegeln s. visszatükröződik
widersprechen ellentmond
Widerspruch (r) 1. ellentmondás; 2. tiltakozás
Widerstand (r) ellenállás
Widerstandskraft (e) ellenállóerő

widerstehen
1. ellenáll; 2. visszataszít; undort kelt; der Kälte
widerstehen: jól bírja a hideget

widerstreben 1. ellenszegül; 2. idegenkedik; visszataszít
widerwärtig kellemetlen; visszataszító
Widerwille (r) ellenszenv; undor
widerwillig kelletlen; idegenkedő
widmen 1. ajánl; 2. vmit vkinek/vminek szentel; ráfordít
widmen s. vminek szenteli; odaadja magát
Widmung (e) ajánlás
widrig 1. ellenkező; ellentétes; 2. kellemetlen
widrigenfalls ellenkező esetben



wie

1. amilyen; ahogyan; wie bitte ?: hogyan ?; tessék ?; wie
geht's dir: hogy vagy ?; wie spät ist es ?: hány óra van ?;
wie lange ?: milyen hossú ?; wie lange ?: meddig ?
mennyi ideig ?; wie schade !: milyen kár !; und wie !: de
még mennyire !; weiß wie Schnee: fehér, mint a hó; wie
sich's gehört: ahogy illik; wie dem auch sei: akárhogy is
áll a dolog; wie dem auch sei: elég az hozzá; 2. mint

wie ? 1. hogyan ?; miként ?; 2. milyen ?
Zwieback (r) kétszersült
Zwiebel (e) vöröshagyma
wieder ismét; megint; újra; újból
Wiederaufbau (r) újjáépítés
wiederaufführen újból előad; felújít (színház)
Wiederaufnahme (e) újrafelvétel
wiederbeleben feléleszt; újjáéleszt; újraéleszt
wiedereinsetzen visszahelyez; visszatesz (a helyére)
wiedererkennen felismer
wiedererlangen visszanyer; visszakap
Wiedergabe (e) 1. utánzás; ábrázolás; 2. visszaadás
wiedergeben 1. előad; ábrázol; 2. visszaad
wiedergrüßen visszaköszön
wiedergutmachen jóvátesz
Wiedergutmachung (e) jóvátétel
wiederherstellen helyreállít; er ist wiederhergestellt: meggyógyult; felépült
wiederholen 1. értemegy (ismét); 2. megismétel; 3. visszahoz

wiederholen s.
1. ismétlésekbe bocsátkozik; ismétli önmagát; 2.
megismétlődik

wiederholt ismételt
Wiederholung (e) ismétlés; auf Wiederhören !: viszonthallásra !
wiederkäuen kérődzik
Wiederkäuer (Pl.) kérődzők
wiederkehren 1. hazatér; visszatér; 2. visszefordít
wiedersehen viszontlát; auf Wiedersehen !: a viszontlátásra !
wiedersehn viszontlát
Wiederstandsfähigkeit (e)ellenállóképesség
wiederum 1. ismét; újra; 2. másrészt; másfelől
wiederverwenden újrahasznosít
Wiederverwendung (e) újrahasznosítás
Wiege (e) bölcső
wiegen 1. lemér; 2. ringat; 3. súlyt nyom
wiegen s. ringatózik
Wiegenfest (s) születésnap
Wiegenlied (s) bölcsődal
Zwiegespräch (s) párbeszéd
wiehern nyerít
Zwielicht (s) félhomály
Wien Bécs
Wiener (r) bécsi (ember)
Wienerin (e) bécsi nő
wienerisch bécsi
Wiener-Neustadt Bécsújhely
wies ld. weisen
Wiese (e) rét; mező; kaszáló
Wiesel (r) menyét
Wiesenteppich (r) pázsitszőnyeg
wieso ? hogyan ?; hogyhogy ?
Zwiespalt (r) ellentét



Zwietracht (e) 1. harag; 2. viszály; viszálykodás
wieviel ? mennyi ?; hány ?
wievielmal ? hányszor ?
wievielste ? hányadik ?
wieweit ? mennyire ?; mennyiben ?
wiewohl ámbár; jóllehet; noha

wild

1. durva; vad; műveletlen; gondozatlan; ápolatlan; 2.
műveletlen; lakatlan; vad (vidék); 3. szabályellenes;
jogellenes; törvénytelen; 4. vad; féktelen; bősz; wild
werden: megvadul; wild machen: megvadít; mach mich
nicht wild !: ne dühíts fel !; du treibst es zu wild: túlzásba
viszed; 5. vad; nem szelídített

Wild (s) vadállat
Wildbret (s) vadhús
Wilddieb (r) vadorzó; orvvadász
Wilde (r)(e) vadember
Wildente (e) vadkacsa
wildfremd vadidegen
Wildgans (e) vadlúd; vadliba
Wildgarten (r) vadaskert
Wildkatze (e) vadmacska
Wildleder (s) szarvasbőr; őzbőr
Wildling (r) vadállat
Wildnis (e) vadon
Wildschwein (s) vaddisznó
Wildstand (r) vadállomány
wildwachsend vadon termő
Wilhelm Vilmos
Wilhelmine Vilma
will ld. wollen

Wille (r)

1. akarat; akarás; szándék; kívánság; 2. akaraterő; es
fehlt nicht an gutem Willen: jószándékban nincs hiány;
beim besten Willen nicht: a legjobb akarattal sem; der
letzte Wille: végakarat; végrendelet

willenlos tehetetlen
Willensäußerung (e) akaratnyilvánítás
Willensstärke (e) akaraterő
willentlich szándékos
willfährig szolgálatkész; készséges
Willi Vilmos; Vili
willig szíves; készséges; szófogadó
Zwilling (r) iker
Willkomm (r) üdvözlés; köszöntés
Willkommen (r)(s) üdvözlés; köszöntés
Willkührherrschaft (e) önkényuralom; zsarnokság

Willkür (e)
1. önkény; önkényeskedés; 2. szabad akarat; szabad
döntés

willst ld. sollen
Willy Vilmos; Vili
wimmeln nyüzsög; hemzseg
Wimmerl (s) pattanás (Ausztria)
wimmern nyöszörög; nyög; vinnyog; nyivákol

Wimper (e)
szempilla; ohne mit der Wimper zu zucken:
szemrebbenés nélkül



Wind (r)

szél; es macht Wind: feltűnést kelt; in den Wind
schlagen: elereszti a füle mellett; den Mantel nach dem
Winde hängen: köpönyeget forgat; woher hat dich der
Wind geweht ?: hát téged mi szél fújt erre ?

Windel (e) 1. pelenka; 2. pólya

windelweicht
puha; lágy; er wurde windelwich geschlagen: alaposan
elpáholták; laposra verték

winden 1. csűr-csavar; kibúvót keres; 2. teker; gombolyít; csavar

winden s.

1. kertel; hímez-hámoz; sich vor Schmerz winden:
vonaglik fájdalmában; fetreng kínjában; mit Windseile:
szélsebesen; 2. tekeredik; csavarodik; gombolyodik

windfrei szélvédett
Windhauch (r) szellő; fuvallat
Windhose (e) forgószélk
Windhund (r) agár
windig 1. könnyelmű; szeleburdi; szeles; léha; 2. szeles; szellős
Windjacke (e) viharkabát
Windmühle (e) szélmalom
Windpocken (Pl.) bárányhimlő
Windrichtung (e) szélirány; aus allen Windrichtung: a világ minden tájáról
Windrose (e) szélrózsa
windschief 1. ferde; megvetemedett; 2. rozoga; 3. torz; kitérő
Windschutzscheibe (e) szélvédő
Windspiel (s) agár
Windstärke (e) szélerősség
windstill szélcsendes
Windstille (e) szélcsend
Windstoß (r) szélroham

Wink (r)
1. célzás; intés; figyelmeztetés; jel; ein Wink mit dem
Zaunpfahl: félreérthetetlen célzás; 2. integetés; jeladás

Winkel (r)
1. szög (matematikai); spitzer Winkel: hegyesszög;
stumpfer Winkel: tompaszög; 2. szöglet; szeglet; zug

Winkeleisen (s) sarokvas
Winkelgeschwindigkeit (e)szögsebesség
winkelig 1. szögletes; 2. zegzugos; szabálytalan
Winkelmaß (s) szögmérő
winkelrecht derékszögű; merőleges
Winkelzug (r) fogás; praktika; fondorlat
winken int; integet; ein Gewinn winkt ihm: nyereség kecsegteti
Winker (r) 1. irányjelző; index; 2. szemafor; intőjelző (vasút)
winseln 1. nyöszörög; vinnyog; 2. vonít; vonyít; szűköl
Winter (r) tél; mitten im Winter: a tél derekán
winterfest fagyálló
Winterfrucht (e) őszi gabona
winterlich télies
Wintermantel (r) télikabát
Wintermonat (r) december
Wintermonate (Pl.) téli hónapok
wintern áttelel
Winterschlaf (r) téli álom
Wintersport (r) téli sport
Wintertag (r) téli nap
Winterzeit (e) télidő
winzig parányi; apró; icipici
Winzigkeit (e) kicsinység; törékenység; parányiság

wippen
hintázik; billeg; billen; in den Hüften wippen: riszálja a
csípőjét



wir
mi; gedenke unser: gondolj ránk; wir sind unser fünf:
öten vagyunk; grüße ihn von uns: add át neki

Wirbel (r)
1. csigolya; 2. kavarodás; zűrzavar; 3. örvény; forgatag;
4. örvénylés; kavargás; 5. trilla; dobpergés

wirbeln
1. csattog; zeng; énekel (madár); 2. forgat; perget; 3.
forog; örvénylik; kavarog; der Kopf wirbelt mir: szédülök

Wirbelsäule (e) hátgerinc; gerincoszlop
Wirbelsturm (r) forgószél; ciklon; tornádó
Wirbeltiere (Pl.) gerincesek
Wirbelwind (r) forgószél
wirbt ld. werben
wird ld. werden
wirft ld. werfen

wirken
1. cselekszik; tesz; alkot; 2. hat; hatást gyakorol; 3.
hurkol; köt; 4. működik; munkálkodik; tevékenykedik

Wirker (r) cselekvő; ható; alkotó
wirklich 1. igazán; valóban; tényleg; 2. igazi; valódi; valóságos
Wirklichkeit (e) valóság; realitás
Wirklichkeitsform (e) kijelentő mód (nyelvt)
wirksam hatékony; hatásos; eredményes

Wirksamkeit (e)
1. hatály; érvény; 2. hatásosság; hatékonyság;
eredményesség; 3. működés; tevékenység

Wirkstoff (r) hatóanyag
Wirkung (e) hatás; eine Wirkung auf jn. ausüben: hatást gyakorol
Wirkungsbereich (r)(s) hatáskör
Wirkungsgrad (r) hatásfok
Wirkungskraft (e) hatóerő
wirkungslos hatástalan
wirkungsvoll hatásos
Zwirn (r) cérna
Zwirnfaden (r) cérnaszál

wirr
1. kócos; zilált; rendetlen; er ist ein wirrer Kopf: kelekótya
ember; 2. zavaros; kusza

Wirre (e) zűrzavar; rendetlenség; összevisszaság
wirren összekuszál; összezavar
Wirren (Pl.) zavargások; bonyodalmak
wirren s. 1. megzavarodik (átv.); 2. összekuszálódik;
Wirrnis (e) zűrzavar; kavarodás
Wirsingkohl (r) kelkáposzta
wirst ld. werden
Wirt (r) 1. gazda; 2. háziúr; házigazda; vendéglátó
Wirtin (e) gazdasszony; háziasszony
wirtlich 1. lakályos; 2. vendégszerető; szíves
Wirtschaft (e) gazdaság
wirtschaften 1. garázdálkodik; 2. gazdálkodik
Wirtschafter (r) gazda
Wirtschafterin (e) gazdasszony; házvezetőnő
Wirtschaftler (r) 1. gazdasági vezető; 2. közgazdász
wirtschaftlich 1. gazdasági; 2. gazdaságos; kifizetődő
Wirtschaftlichkeit (e) gazdaságosság; jövedelmezőség
Wirtschaftsdirektor (r) gazdasági igazgató
Wirtschaftsgebäude (s) gazdasági épület
Wirtschaftsleben (s) gazdasági élet
Wirtschaftsleiter (r) gazdasági vezető
Wirtschaftspolitik (e) gazdaságpolitika
wirtschaftspolitisch gazdaságpolitikai
Wirtschaftswissenschaft (e)közgazdaságtudomány



Wirtschaftswissenschaftler (r)közgazdász
Wirtsfrau (e) kocsmárosné

wischen
1. eldörzsöl; elmos; 2. elillan; elsurran; eloson; 3.
megtöröl; letöröl

Zwischenfall (r) közbejött esemény; váratlan esemény; incidens
Zwischenhandel (r) közvetítő kereskedelem
Zwischenlandung (e) közbenső leszállás (repülőgép)
Zwischenrede (e) közbeszólás
Zwischenreihe (e) sorköz
Zwischenruf (r) közbekiáltás
Zwischensender (r) közvetítő állomás (rádió)
Zwischenspiel (s) közjáték
Zwischenwand (e) közfal; elválasztófal; in der Zwischenzeit: időközben
Wischer (r) 1. ablaktörlő; 2. törlőruha
Wischlappen (r) törlőruha; törlőrongy
Wischtuch (s) törlőruha; törlőrongy
wispeln suttog; pusmog

wissen

tud; ich weiß es nicht: nem tudom; ich weiß schon !:
tudom már !; er läßt nicht von sich wissen: nem ad hírt
magáról; jm. etw. zu wissen geben: tudtára ad vkinek
vmit; nicht daß ich wüßte: tudtommal nem; ich wußte ihn
krank: úgy tudtam, hogy beteg; darf ich wissen ?: szabad
tudnom ?; er will wissen, daß ...: úgy tudja, hogy ...; weißt
du noch ?: emlékszel még ?

Wissen (s)
1. tudás; meines Wissens: tudtommal; tudomásom
szerint; 2. vmiről való tudomás

Wissenschaft (e) tudomány
Wissenschafter (r) tudós
Wissenschaftler (r) tudós
wissenschaftlich tudományos
wissenswert tudni érdemes
wissentlich tudatos
Zwist (r) viszály
wittern szimatol
Witterung (e) időjárás
Witwe (e) özvegyasszony
Witwer (r) özvegyember

Witz (r)
1. elmésség; szellemesség; das ist der ganze Witz: ennyi
az egész; 2. tréfa; vicc

Witzbold (r) tréfacsináló; mókamester
witzig tréfás; vicces; szellemes

wo

1. ahol; 2. amikor; von wo ?: honnan ?; wo anders ?: hol
máshol ?; wo immer: akárhol; bárhol; wo nicht: ha nem;
ach wo !: dehogy is !; 3. valahol

wo ? hol ?
wob ld. weben

wobei
1. amelynél; aminél; ahol; ami mellett; amely mellett; 2.
miközben

wobei ? minél ?; hol ?; mi mellett ?
Woche (e) hét (naptári); jede Woche: hetenként; hetente; minden
Wochenblatt (s) hetilap
Wochenende (s) hétvége
wochenlang hetekig; heteken át
Wochenschau (e) tv-híradó (heti)
Wochentag (r) hétköznap
wochentags hétköznaponként
wöchentlich heti; hetenkénti



wochenweise hetenként; hétről hétre
Wöchnerin (e) gyermekágyas nő
wodurch ami által; amely által; amelytől; amitől
wodurch ? mi által ?; mitől ?
wofern amennyiben; hacsak; wofern nicht ...: kivéve, ha ...
wofür 1. amelyért; amiért; 2. amelynek; aminek; 3. amelyre;
wofür ? 1. miért ?; 2. minek ?; 3. mire ?
wog 1. ld. wägen; 2. ld. wiegen
Woge (e) hullám
wogegen ami ellen; amely ellen
wogegen ? mi ellen ?
wogen hullámzik

woher
1. ahonnan; ahonnét; woher bist du ?: hová való vagy ?;
ach woher denn !: á, dehogy !; 2. akárhonnan;

woher ? honnan ?; honnét ?
wohin ahova
wohin ? hova

wohl

1. alkalmasint; bizonyára; mir ist wohl: jól vagyok; jól
érzem magam; wohl nicht: alighanem; das mag wohl
sein: ez bizony lehetséges; meglehet; wohl bekomm's !:
egészségedre !; leben Sie wohl !: Isten vele !; 2. jól;
kellemesen

Wohl (s)

jólét; boldogság; für js. leibliches Wohl sorgen: ellát vkit
minden földi jóval; auf Ihr Wohl !: egészségére !; zum
Wohl !: egészségére !

Wohlbefinden (s) 1. hogylét; 2. jó érzés; jó közérzet; jó egészség
wohlbekannt jól ismert
wohlbeleibt testes; kövér
Wohlergehen (s) 1. egészség; 2. jólét; boldogulás
wohlerhalten ép; egészséges
Wohlfahrt (e) jólét
wohlgebildet jól megtertmett; jó alakú
Wohlgefallen (s) tetszés; kedv
wohlgefällig 1. elégedett; 2. tetszetős; kedves
wohlgemeint jószándékú
wohlgestaltet formás; deli
wohlgestaltt formás; deli
wohlhabend jómódú; tehetős
Wohlklang (r) jóhangzás; dallamosság
wohlmeinend jószándékú

Wohlsein (s)
jó egészség; zum Wohlsein !: egészségére !;
egészségükre !

Wohlstand (r) jólét; jómód
Wohltat (e) jótett; jótétemény; jócselekedet
Wohltäter (r) jótevő
wohltätig jótékony
wohltuend jóleső
wohltun 1. használ; kellemes; jólesik; 2. jót tesz
wohlunterrichtet jól értesült
wohlverdient kiérdemelt; megérdemelt
Wohlwollen (s) jóakarat; jóindulat
wohlwollend jóakaró; jóakaratú
Wohnblock (r) háztömb; lakótömb
wohnen lakik; lakozik
wohnhaft vhol lakó
Wohnhaus (s) lakóház
wohnlich lakályos; barátságos



Wohnort (r) lakhely; lakóhely
Wohnsiedlung (e) lakótelep
Wohnsitz (r) lakhely; lakóhely
Wohnung (e) lakás
Wohnungsbesitzer (r) lakástulajdonos
Wohnungstür (e) lakásajtó; bejárati ajtó
Wohnungsverwalter (r) lakáskezelő; gondnok
Wohnviertel (s) lakónegyed
Wohnwagen (r) lakókocsi
Wohnzimmer (s) nappali; lakószoba
wölben 1. ível; boltoz; 2. kidomborít; kidülleszt
wölben s. kidomborodik
Wölbung (e) 1. boltozat; 2. domborulat
Zwölf (e) tizenkettes (szám)
Wolf (r) farkas
Zwölfer (r) tizenkettes
Wölfin (e) nőstényfarkas
Wolfshund (r) farkaskutya
Zwölftel (r)(s) tizenkettedrész
Wolke (e) felhő; felleg
Wolkenbruch (r) felhőszakadás
Wolkenkratzer (r) felhőkarcoló
wolkenlos felhőtlen
Wolldecke (e) gyapjútakaró
Wolle (e) gyapjú

wollen

1. akar; wie du willst: ahogy akarod; wohin wollen Sie ?:
hová akar menni ?; ich will arbeiten: dolgozni akarok;
jetzt will ich aufstehen: most pedig felkelek; wir wollen
jetzt essen: együnk; er wolle sofort zu mir kommen:
azonnal jöjjön hozzám; was will das werden ?: mi lesz ez
?; mi lesz ebből ?; das wolle Gott werhüten !: Isten őrizz
!; er will es gehört haben: azt állítja, hogy hallotta; keiner
will es gewesen sein: senki sem vállalja, hogy ő tette;
niemand will es gewesen sein: senki sem vállalja, hogy ő
tette; das will ich meinen !: az ám !; meghszem azt !; wir
wollen sehen !: majd meglátjuk !; das will ich mal sehen !:
azt szeretném én látni !; 2. gyapjúból való; gyapjú-

wollig gyapjas
wollte ld. wollen
wollüstig kéjes
womit amellyel; amivel
womit ? mivel ?
womöglich lehetőleg; talán

wonach
1. ami szerint; amely szerint; wonacht fragt er ?: mit
kérdez ?; wonach richtet er sich ?: mihez igazodik ?; 2.

wonach ? 1. mi után ?; 2. mihez ?; mi szerint ?
Wonne (e) gyönyör; öröm
wonnig élvezetes; örömteli

woran

1. amely; ami; 2. amelyre; amire; 3. amelyről; amiről;
woran liegt es ?: min múlik ?; er weißt nicht, voran er ist:
nem tudja, hányadán áll

woran ? 1. min ?; 2. mire ?; 3. miről ?
worauf 1. amelyen; amin; 2. amelyre; amire
worauf ? 1. min ?; 2. mire ?
woraus 1. ahonnan; 2. amelyből; amiből
woraus ? 1. honnan ?; 2. miből ?
worein amelybe; amibe



worein ? mibe ?
worin 1. amibe; amelybe; 2. amiben; amelyben
worin ? 1. mibe ?; 2. miben ?

Wort (s)

1. becsületszó; ígéret; 2. írott szöveg; sien eigenes Wort
kaum verstehen können: a saját szavát alig érti; im Sinne
des Wortes: a szó szoros értelmében; das Wort
ergreifen: felszólal; Wort für Wort: szóról szóra; szó
szerint; 3. szó; 4. szó; beszéd; kifejezés

wortbrüchig szószegő
Wörtchen (s) szócska; szavacska
Wörterbuch (s) szótár
Wortfolge (e) szórend
Wortführer (r) szóvivő

wortkarg
szófukar; szűkszavú; etw. hat folgenden Wortlaut: így
hangzik (szó szerint) vmi

wörtlich 1. szóról szóra; szó szerint; 2. szószóbeli
wortlos szótlan; néma
Wortschatz (r) szókincs
Wortspiel (s) szójáték
Wortwechsel (r) szóváltás
wortwörtlich szó szerint
worüber 1. amin; 2. amiről
worüber ? 1. min ?; 2. miről ?
worum amiről; worum handelt es sich ?: miről van szó ?
worum ? miről ?

worunter
1. amelyen; amin; worunter zu verstehen ist, daß ...: amin
azt kell érteni, hogy ...; 2. ami alá; amely alá; 3. ami alatt

worunter ? 1. mi alá ?; 2. mi alatt ?; 3. min ?
wovon amiről; amelyről
wovon ? miről ?

wovor
1. ami előtt; amely előtt; 2. amitől; amelytől; wovor hast
du Angst ?: mitől félsz ?

wovor ? 1. mi előtt ?; 2. mitől ?

wozu
1. amelyhez; amihez; 2. amelynek; aminek; amelyre;
amire; amely célra

wozu ? 1. mihez ?; 2. minek ?; mire ?; mi célból ?
Wrack (s) roncs
wringen kifacsar; kicsavar; die Hände wringen: kezét tördeli
Wucherer (r) uszorás
wuchern 1. burjánzik; 2. uszoráskodik
wuchs ld. wachsen
Wuchs (r) növés; növekedés
Wucht (e) súly; erő; lendület
Wuchtel (e) bukta
wuchten nehezedik
wuchtig súlyos; nehéz
wühlen 1. bujtogat; lázít; 2. túr; turkál; vájkál
Wulst (r) dudor
wulstig duzzadt; dudoros
wund 1. fájó; fájdalmas (átv.); 2. sebes; sebzett; sérült
Wunde (e) seb
Wunder (s) csoda
wunderbar csodás; csodálatos
wunderlicht különös; fura; furcsa
wundern csodálatba ejt; meglep
wundern s. csodálkozik; ámul
wundersam csodás; csodálatos



wunderschön csodaszép
wundervoll csodás; csodálatos
Wundfieber (s) sebláz
Wunsch (r) kívánság; óhaj
wünschen kíván; óhajt; kér
wünschenswert kívánatos
Wunschtraum (r) vágyálom
wurde ld. werden
Würde (e) méltóság
würdevoll méltóságteljes
würdig méltó
würdigen méltat; méltányol
Wurf (r) 1. dobás; hajítás vetés; 2. ellés
Würfel (r) kocka
würfeln kockázik
Würfelzucker (r) kockacukor
Wurfscheibe (e) diszkosz (sp)
Wurfspeer (r) gerely
würgen 1. fojtogat; megfojt; 2. nyeldekel; nehezen nyel
würgerisch fojtó; fojtogató
Wurm (r) féreg
wurmstichig féregrágta
Wurst (e) 1. hurka; 2. kolbász
Würstchen (s) virsli
Würze (e) fűszer
Wurzel (e) 1. gyök; 2. gyökér; tő
wurzellos gyökértelen
wurzeln gyökerezik; gyökeret ereszt
würzen fűszerez
würzig fűszeres; ízes; illatos
wusch ld. waschen
wüst 1. kicsapongó; züllött; 2. kopár; sivár; 3. vad; 4. zilált
Wüste (e) sivatag; pusztaság

Wut (e)

1. düh; dühöngés; méreg; 2. düh; őrület; 3. veszettség; in
Wut geraden: dühös lesz; mérges lesz; sich in Wut
reden: méregbe lovalja magát

Wutanfall (r) dühroham
wußte ld. wissen
wüten dühöng; tombol; dúl

wütend
1. dühös; dühöngő; dühödt; 2. veszett; wütend werden:
dühbe jön; elfogja a méreg

Wwe. (Witwe)
özv. (özvegy); er will mir ein X für ein U vormachen: be
akar mesélni nekem valamit

X-Beine (Pl.) x-láb
x-beinig x-lábú
x-beliebig tetszés szerinti; tetszőleges; akármelyik
X-Haken (r) képhorog
x-mal x-szer
X-Strahl (r) X-sugár; röntgensugár
x-te x-edik; zum x-ten Male: x-edszer; zum x-tenmal: x-edszer
Yacht (e) jacht
Yankee (r) jenki
Zylinder (r) 1. cilinder; 2. henger
Yoghurt (r)(s) joghurt
Zypern Ciprus
Zypresse (e) ciprus (növény)



z.Z. (zur Zeit)
1. e.i.sz. (ez idő szerint) /röv./; 2. e.i.sz. (ez idő szerint)
/röv./

zacken fogaz; csipkéz
zackig 1. fogazott; fogas; csipkézett; 2. peckes
zagen fél; elcsügged

zäh
1. erős; tartós; 2. rágós; inas; 3. sűrű; nyúlós; 4. szívós;
kitartó

zahlbar fizetendő; fizethető
zählen 1. kifizet; megfizet; 2. megszámol; 3. számít
zahllos számtalan
zahlreich nagyszámú; számos
zahlungsfähig fizetőképes
zahm szelíd; kezes; jámbor
zähmen megszelídít
zahnärztlich fogorvosi
zahnlos fogatlan
zahnlückig foghíjas
zanken civakodik
zankhaft civakodó
zänkisch civakodó; házsártos
zapfen megcsapol
zappeln ficánkol

zart
1. finom; gyenge; zsenge törékeny; érzékeny; 2. finom;
gyengéd; tapintatos

zärtlich 1. gyengéd; 2. szelíd
zauberhaft varázslatos; bűvös
zaubern elvarázsol
zaudern habozik; tétovázik
z.B. (zum Beispiel) pl. (például) /röv./
zechen iszik; mulat

zehn

tíz; zehn Jahre alt: tízéves; alle zehne: mind a tíz; mit
zehne: tízzel; mit zehne: tízéves korban; um zehne:
tízkor; tíz órakor; um zehne: tíz körül; tíz óra körül

zehneinhalb tíz és fél
zehnerlei tízféle
zehnfach tízszeres
zehnjährig tízéves
zehnmal tízszer
zehnmonatig tízhónapos
zehnstündig tízórás
zehntägig tíznapos; tíznapi
zehntausend tízezer
zehnte tizedik
zehntel tized
zehntens tizedszer

zehren
1. elfogyaszt; elkölt; 2. felemészt; felőröl; 3. lefogy;
leromlik; an etw. zehren: rágódik vmin; 4. vmiből él

zeichnen 1. jegyez; 2. megrajzol
zeichnen s. kirajzolódik
zeigen megmutat; mutogat
zeigen s. megmutatkozik; látszik
zeitgemäß 1. ezidőben; most; 2. időszerű; korszerű
zeitgenössisch korabeli; egykorú
zeitgetreu korhű
zeitig 1. korai; 2. korán; idejében; jókor
zeitigen 1. megérik; beérik; 2. megérlel; létrehoz
zeitlich 1. időbeli; 2. korai; koránérő; 3. mulandó



zeitweise időnként; néha-néha
zeitwellig ideiglenes
zentral központi; centrális
zentralisieren központosít; centralizál
zerbrechen 1. eltörik; összetörik; 2. széttör; összetör
zerbrechlich törékeny
zerbröckeln 1. széttördel; 2. széttöredezik
zerdrücken szétnyom; összenyom
zerebral agyi
zeremoniell szertartásos
zerfahren zavaros
zerfallen 1. feloszlik (átv.); 2. meghasonlik; 3. szétesik; felbomlik
zerfetzt szétrongyolódott
zergehen elolvad; szétolvad
zergliedern 1. szétdarabol; feldarabol; 2. taglal (átv.)
zergliedern s. tagozódik
zerhacken összevagdal
zerhauen elvág; kettévág; szétvág
zerknirscht letört; megtört
zerknittert gyűrött; zerknittert werden: összegyűrődik
zerlegbar szétszedhető
zerlegen 1. elemez; 2. szétbont; felbont; szétszed; szétrak
zermalen összezúz; összetör
zerplatzen szétpukkad
zerquetschen szétzúz; összelapít
zerrauft kócos; borzas

zerreißen
1. elszaggad; szétszaggat; összeszaggat; 2. szétszakad;
elszakad

zerreißen s. megszakad (átv.)
zerren ráncigál; rángat
zerrinen szétfolyik; elolvad
zerschellen szétzúzódik
zerschlagen 1. lever; lesújt (átv.); 2. széttör; szétzúz; szétver
zerschmettern 1. lesújt; 2. szétzúz
zerschneiden szétvág; összevág
zerschrammen összekarcol
zersetzen 1. bomlaszt (átv.); 2. felbont
zersetzen s. felbomlik
zersplittern 1. szétforgácsol; 2. szétforgácsolódik
zersprengen 1. szétrobbant; szétrepeszt; 2. szétugraszt; szétszór
zerspringen szétpattan; szétreped
zerstören 1. feldúl (átv.); 2. szétrombol; elpusztít
zerstreuen 1. elszór; szétszór; 2. elszórakoztat
zerstreuen s. 1. szétszóródik; szétoszlik; elszéled; 2. szórakozik
zerstreut 1. elszórt; szétszórt; 2. szórakozott; szétszórt
zerstückeln feldarabol; szétdarabol
zerstücken feldarabol; szétdarabol
zerteilen feloszt; szétosztogat; elosztogat
zerteilen s. eloszlik; feloszlik; részekre oszlik
zertrümmern összetör; összerombol; szétroncsol
zerwerfen szétdobál
zerwerfen s. összeveszik; összevész vkivel
zerzaust szétzilált; borzas

zeugen
1. megteremt; alkot; von etw. zeugen: tanúskodik vmiről;
2. nemz

zieh ld. ziehen
ziehbar nyújtható; húzható



ziehen 1. elköltözik; elköltözködik; 2. húz; von; 3. megy; vonul

ziehen s.

1. elhúzódik; hosszúra nyúlik; in Betracht ziehen:
tekintetbe vesz; in Frage ziehen: kétségbe von; es zieht:
léghuzat van; 2. kinyúlik; megnyúlik

zielbewußt céltudatos
zielen céloz
ziellos céltalan
ziemen (s.) illik
ziemend illő; illendő
ziemlich meglehetős; elég
zieren díszít; ékesít

zieren s.
1. kényeskedik; 2. kéreti magát; 3. szépíti magát;
csinosítja magát

zierlich finom; kecses
zimmern ácsol
zimperlich finnyás; finomkodó; zimperlich tun: kényeskedik
zinsbar kamatozó; kamatköteles
zinsen 1. adózik; 2. kamatozik
zinsfrei 1. adómentes; 2. kamatmentes
zirkulieren kering; cirkulál
zirpen ciripel; cirpel
zischeln susog; pusmog
zischen 1. pisszeg; 2. sistereg; 3. sziszeg
zitieren idéz
zittern reszket; remeg
zivil polgári; civil
zivilisieren civilizál
zog ld. ziehen
zögern habozik; tétovázik
zollfrei vámmentes; nem vámköteles
zollpflichtig vámköteles
zoologisch állattani
zornig haragos; dühös
zottelig bozontos
zottig bolyhos
z.T. (zum Teil) részben /röv./

zu
1. nagyon; túlságosan; die Fenster zu !: csukjátok be az
ablakokat !; nur zu !: nosza !; rajta !; 2. zárva; csukva

zu allererst mindenekelőtt; elsősorban

zu +D

1. -ba,-be; 2. -ban,-ben; 3. -hoz,-hez,-höz; 4. -kor; 5. -
nak,-nek; 6. -on,-en,-ön; 7. -ra,-re; 8. -val,-vel; 9. -vá,-vé;
zu Ende führen: véghezvisz; bevégez; zu Felde ziehen:
hadba száll; zur Schule gehen: iskolába jár; zum ersten
Mal: első ízben; először; zu Mittag: délben; geboren zu
Wien: született Bécsben; von Haus zu Haus: házról

zuallerletzt legutoljára
zuäußerst végképp; szerfelett; végsőkig
zubereiten elkészít
zubetten beágyaz
zubilligen megad; megszavaz; jóváhagy
zubleiben zárva marad
zubringen 1. becsuk; bezár; 2. eltölt (időt); 3. odahoz; odavisz
züchten tenyészt; nevel
züchtig illedelmes; jól nevelt
züchtigen megfenyít; megbüntet
zuchtlos fegyelmezetlen



zucken
rángatózik; megrándul; ohne mit einer Wimper zu
zucken: szemrebbenés nélkül

zuckerkrank cukorbajos; cukorbeteg
zudecken beborít
zudecken s. betakarózik
zudem méghozzá; ráadásul; ezenfelül
zudringlich tolakodó
zueinander egymáshoz
zuerkennen odaítél; megad
zuerst 1. először; elsősorban; 2. elsőnek
zufällig 1. alkalmi; 2. véletlen
zufrieden 1. békén; békében; nyugton; 2. elégedett
zufriedengeben s. +mit +Dmegelégszik vkivel
zufrieren befagy
zufügen 1. hozzátesz; 2. okoz
zugänglich 1. kapható (átv.); 2. megközelíthető; elérhető;
zugeben 1. elismer; bevall; zugegen sein: jelen van; 2. hozzáad;

zugehen
1. bezáródik; bezárul; 2. történik; folyik; megesik; jm.
zugehen: vkihez érkezik; befut; eljut; 3. vmi/vki felé megy

zugehörig vkié; vkinek a ...
zügellos féktelen; fegyelmezetlen
zügeln megfékez

zugestehen
1. elismer; 2. megenged; megad; jm. zugetan sein:
vonzódik vkihez; szeret vkit

zugig huzatos
zugleich egyszerre; egyúttal

zugreifen

hozzálát; nekilát; greifen Sie zu !: tessék venni !;
zugrunde gehen: tönkremegy; elpusztul; etw. zugrunde
richten: tönkretesz; elpusztít vmit; etw. zugrunde legen:
alapul vesz vmit; zugrunde liegen: alapul szolgál

zugunsten +G javára

zugute
javára; előnyére; hasznára; jm. etw. zugute halten: javára
tud be vkinek vmit

zuhalten 1. befog; becsuk; zárva tart; 2. vmi felé tart; halad

zuhanden
kéznél levő; zuhanden kommen: kezére kerül; zuhanden
kommen: kapóra jön; zuhanden sein: kéznél van

zuhören hallgat
zukleben leragaszt
zuknallen bevág; becsap
zuknöpfen begombol
zuknöpfen s. begombolkozik

zukommen
1. jön; közeledik; 2. megillet; kijár; jm. etw. zukommen
lassen: juttat vkinek vmit; 3. odaérkezik; eljut

zukünftig jövő; jövendő
zulächeln rámosolyog
zulangen hozzáfog; hozzálát
zulänglich elég; elegendő

zulassen
1. csukva tart; zárva tart; 2. megenged; 3. odaenged;
odabocsát

zulässig megengedhető
zuletzt utoljára; ihm zuliebe: a kedvéért
zum ld. zu (zu dem)
zumachen 1. becsuk; bezár; 2. betöm
zumal kivált; főképp
zumeist többnyire; leginkább
zumindest legalább; es ist ihm gut zumute: jó kedve van; jól érzi
zumuten kíván; elvár



zumuten +D +A feltételez; képzel vkiről vmit
zunächst mindenekelőtt
zunächst +G/+D vmihez legközelebb
zünden 1. fellelkesít; 2. meggyújt; 3. meggyullad

zunehmen
1. gyarapodik; hízik; 2. hozzávesz; 3. növekszik; 4.
szaporodik

zuneigen 1. vmi felé hajlik; 2. vmi felé hajlít

zunicken
odabiccent; odabólint; sich etw. zunutze machen:
hasznosít; kihasznál vmit

zupfen 1. cibál; rángat; 2. foszt; tép
zur ld. zu (zu der)
zurechnen hozzászámít
zurechnungsfähig beszámítható állapotban levő
zurecht 1. helyén; időben; 2. helyesen; rendben
zurechtbringen rendbehoz; helyrehoz; elrendez
zurechtfinden s. eligazodik; tájékozódik; kiismeri magát
zurechtkommen 1. eligazodik; 2. időben megérkezik
zurechtmachen 1. elkészít; 2. helyrehoz
zurechtmachen s. 1. felkészül; 2. rendbehozza magát; kicsinosítja magát
zurechtweisen rendreutasít
zureden biztat; rábeszél

zurichten

1. egyenget; jn. arg zurichten: jól helybenhagy vkit;
megver vkit; jn. übel zurichten: jól helybenhagy vkit;
megver vkit; 2. előkészít; kikészít

zuriegeln bereteszel
zürnen haragszik; er zürnt mit mir: haragszik rám
zurück vissza; hátra
zurückbegleiten visszakísér

zurückbleiben
1. elmarad; lemarad; 2. hátramarad; 3. visszamarad;
megmarad

zurückbringen visszahoz
zurückdenken visszagondol
zurückdrängen visszaszorít
zurückerhalten visszakap; visszanyer
zurückerstatten visszatérít
zurückfahren 1. visszahőköl; visszahökken; 2. visszautazik

zurückfallen
1. visszaesik; hátraesik; 2. visszafejlődik; hanyatlik; 3.
visszaverődik

zurückfordern visszakövetel
zurückführen 1. származtat; levezet; 2. visszavezet; visszatésít
zurückgeben 1. tolmácsol; 2. visszaad
zurückgehen 1. hátramegy; hátrál; 2. visszafejlődik; 3. visszamegy
zurückgewinnen visszanyer

zurückgezogen
zárkózott; visszavonult; er will es zurückhaben: vissza
akarja kapni

zurückhalten 1. óvakodik; tartózkodik; 2. visszatart; tartóztat
zurückhalten s. tűrtőzteti magát
zurückkehren visszatér; visszajön
zurückkommen visszajön
zurücklassen 1. elhagy; megelőz; 2. hátrahagy; visszahagy
zurücklegen 1. eltesz; félretesz; 2. megtesz; 3. visszatesz
zurücklegen s. 1. hátrafekszik; 2. visszafekszik
zurückleiten visszavezet
zurücknehmen visszavesz; visszavon
zurückreisen visszautazik
zurückrufen visszahív
zurückschieben hátratol; visszatol



zurückschlagen
1. visszahajt; 2. visszaüt; 3. visszaüt; visszafajzik; 4.
visszaver; visszavet

zurückschrenken 1. elriaszt; visszariaszt; 2. visszariad; visszahőköl

zurücksetzen
1. félrerak; 2. félretesz; kiselejtez; 3. mellőz; 4.
visszahelyez; visszatesz; 5. visszaültet; hátra ültet

zurückstehen
1. elintézésre vár; hinter etw. zurückstehen: elmarad vmi
mögött; 2. hátul áll

zurücktreten visszalép
zurückweisen elutasít; visszautasít
zurückwenden visszafordít
zurückwenden s. visszafordul; hátrafordul
zurückwerfen 1. visszadob; visszavet; visszahajít; 2. visszaver
zurückwerfen s. hátraveti magát
zurückzahlen visszafizet

zurückziehen
1. visszahúz; félrehúz; félrevon; 2. visszaköltözik; 3.
visszavon

zurückziehen (s.) 1. visszahúzódik; 2. visszavonul
zusagen 1. meghívást elfogad; 2. megígér
zusagen +D megfelel vminek
zusammen 1. együtt; közösen; 2. össze; 3. összesen
zusammenbleiben együtt marad

zusammenbrechen
1. összeroskad; összeroppan; 2. széttör; eltör; 3.
széttörik; eltörik

zusammenfallen 1. egybeesik; egybevág; 2. összeesik; összedől
zusammenfassen 1. egyesít; 2. összefoglal
zusammenfügen összeilleszt
zusammenfügen s. összeillik; egymáshoz illeszkedik
zusammengehen 1. egybeesik; egybevág; 2. összemegy; összezsugorodik
zusammengehörig összetartozó
zusammenhängen összefügg
zusammenhanglos összefüggéstelen
zusammenhangslos összefüggéstelen

zusammenlaufen
1. egymásba szald; egymásba fut; 2. összefolyik;
egybefolyik; 3. összefut; összeszalad

zusammennehmen 1. egybevesz; 2. összeszed
zusammennehmen s. összeszedi magát
zusammenpacken 1. összacsomagol; becsomagol; 2. összerak
zusammenpassen 1. összeilleszt; 2. összeillil
zusammenprallen összeütközik
zusammenraffen összeszed; összekapkod
zusammenraffen s. összeszedi magát; erőre kap
zusammenrechnen összeszámol
zusammenrufen összehív; egybehív
zusammenschließen 1. összefog; egyesít; 2. összezár

zusammenschließen s.
1. becsukódik; összecsukódik; 2. összefog; szövetkezik;
egyesül

zusammensetzen 1. összetesz; 2. összetevődik
zusammenstellen összeállít
zusammenstimmen 1. egybehangzik; 2. összehangol; egybehangol
zusammenstoßen összeütközik
zusammenstürzen összeomlik; összedől
zusammentragen összehord
zusammentreffen összetalálkozik
zusammentreten összeül
zusammenziehen 1. összehúz; 2. összeköltözik; 3. összevon
zusammenziehen s. összehúzódik
zusätzlich kiegészítő; járulékos; pót-



zuschauen néz; szemlél
zuschlagen 1. becsapódik; 2. bevág; becsap; 3. üt-ver; püföl
zuschlagfrei portómentes; pótdíjmentes
zuschlagsfrei portómentes; pótdíjmentes
zuschließen bezár; becsuk
zuschnallen bekapcsol
zuschneiden kiszab
zuschnüren befűz
zuschreiben 1. ajánl; 2. hozzáír; hozzáfűz; 3. tulajdonít

zusehen
szemlél; néz; megtekint; bei näherem Zusehen:
közelebbről nézve

zusehends szemlátomást
zusehn szemlél; néz; megtekint
zusenden elküld; beküld; megküld
zusetzen 1. hozzátesz; hozzáad; hozzáfűz; 2. megvisel; meggyötör
zusichern biztosít
zusprechen 1. megfelel; kedvére való; 2. rábeszél; meggyőz
zusprechen +D +A odaítél vkinek vmit
zuständig 1. illetékes; 2. illetőségű (Ausztria); 3. vkit megillető
zustehen +D illet vkit; jár vkinek
zustellen 1. elállít; elzár; 2. hozzáigazít; 3. kézbesít

zusteuern
1. hozzájárul; jm. Geld zusteuern: vkit pénzzel támogat;
2. vhová tart; irányt vesz vmerre

zustimmen 1. beleegyezik; hozzájárul; 2. helyesel

zustoßen
1. becsap; betaszít; 2. megtörténik; megesik; 3. odalök;
odavet

zuströmen

odaömlik; odaözönlik; etw. zutage bringen: kiderít;
napfényre hoz vmit; etw. zutage fördern: kiderít;
napfényre hoz vmit; zutage kommen: kiderül; napvilágra
kerül; zutage treten: kiderül; napvilágra kerül

zuteilen 1. beoszt (vhova); 2. kioszt; kiad; odaad
zutiefst 1. legalul; legmélyén; 2. teljesen; legbelül; mélységesen
zutragen 1. besúg (átv.); 2. odavisz; 3. történik; megesik
zuträglich hasznos; előnyös
zutrauen feltételez; dem ist alles zutrauen: ettől minden kitelik
zutraulich bizalmas
zutreffen igaznak bizonyul; helyesnek bizonyul
zutreffend helyes; találó; jm. zutrinken: vkinek az egészségére iszik
zutun 1. betesz; becsuk; 2. hozzátesz; hozzáad
zuungunsten hátrányára
zuunterst legalul
zuverlässig 1. megbízható; biztos; 2. megbízható; lelkiismeretes
zuversichtlich bizakodó; zuversichtlich sein: bizakodik; bízik
zuviel túl sok
zuvor előbb; azelőtt
zuvorderst legelöl
zuvorkommen megelőz; elé vág
zuvorkommend előzékeny; szolgálatkész

zuwachen
benő; összenő; etw. zuwege bringen: létrehoz; összehoz
vmit; zuwegen kommen: létrejön

zuweilen néha; némelykor; hébe-hóba
zuweisen kijelöl; kiutal
zuwenden vmi felé fordít

zuwenden s.
1. foglalkozik vmivel; jm. etw. zuwenden: juttat vkinek
vmit; 2. vki/vmi felé fordul

zuwenig túl kevés



zuwerfen
1. becsap; bevág; 2. behány; beföldel; 3. odadob;
odavet; odahajít

zuwider

ellenszenves; es ist dem Gesetz zuwider: ellentétben van
a törvénnyel; es ist mir zuwider: nem bírom; es wird mir
zuwider: megutálom

zuwider +D vmi ellenére; vmivel szemben
zuzahlen 1. hozzászámít; hozzászámol; 2. ráfizet
zuzeiten időnként; némelykor; néha

zuziehen
1. behúz; összehúz; 2. beköltözik; odaköltözik; 3. vmibe
bevon

zuziehen s.
összehúzódik; sich etw. zuziehen: megszerez vmit; sich
etw. zuziehen: magára von vmit

zwang ld. zwingen
zwängen 1. erőszakol; erőltet (átv.); 2. szorít; nyom
zwanghaft kényszeredett
zwanglos fesztelen
zwangsläufig kényszerű; szükségszerű
zwangsweise 1. kényszerítve; 2. kényszerű

zwanzig
húsz; mit zwanzig: hússzal; mit zwanzig: húszéves
korában; húszévesen

zwanziger húszas
zwanzigerlei húszféle; húszféleképpen
zwanzigjährig húszéves; húszévi
zwanzigste huszadik
zwanzigstel huszadrésznyi
zwar ugyan; noha; jóllehet; und zwar: éspedig; mégpedig
zwecklos céltalan; értelmetlen
zweckmäßig célszerű
zwecks +G céljából; végett

zwei
kettő; két; zu zweien: kettesével; párosával; zu zweien:
kettesben

zweiarmig kétkarú
zweideutig 1. kétértelmű; 2. kétszínű (átv.)
zweidrittel kétharmadnyi
zweieinhalb két és fél; kettő és fél
zweierlei kétféle; kétféleképpen
zweifach kettős; kétszeres
zweifarbig kétszínű
zweifelhaft kétes; kérdéses
zweifellos kétségtelen
zweifeln kételkedik
zweifelsohne kétségtelenül
zweigig 1. ágas; 2. elágazó
zweigleisig kétvágányú
zweihundert kétszáz
zweijährig kétéves
zweimal kétszer
zweimonatig kéthónapos
zweischläfig kétszemélyes (ágy)
zweischläfrig kétszemélyes (ágy)
zweischneidig kétélű
zweiseitig kétoldali; kétoldalú
zweisprachig kétnyelvű
zweistöckig kétemeletes
zweistündig kétórás
zweistündlich kétóránként; zu zweit: kettesben; zu zweit: kettesével
zweitägig kétnapos; két napig tartó



zweitäglich kétnaponként
zweitausend kétezer
zweite második; aus zweiter Hand: másodkézből
zweitens másodszor
zweitgeboren másodszülött
zweitjährig másodéves
zweitklässig másodrendű; másodosztályú
zweitletzte utolsó előtti
zweiwöchig kéthetes; kétheti
zwicken megcsíp; csipked
zwingen 1. erőltet; 2. kényszerít
zwingend 1. ellenállhatatlan; 2. kényszerítő; 3. meggyőző
zwinkern hunyorít; pislog; kacsint
zwischen +A közé
zwischen +D között
zwischendurch 1. keresztül; 2. közbe-közbe; közben
zwitschern csicsereg; csiripel
zwölf tizenkettő; tizenkét
zwölferlei tizenkétféle
zwölffach tizenkétszeres
zwölfjährig tizenkétéves
zwölfmal tizenkétszer
zwölfstündig tizenkétórás
zwölftägig tizenkétnapos
zwölfte tizenkettedik
zwölftel tizenketted
zwölftens tizenkettedszer
zyklisch ciklikus
zynisch cinikus
zyrillisch cirill























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































magyar szó
á. (ábra) /röv./

a,az (névelő)

abbahagy

ábécé

ablak

ablakdeszka

ablakpárkány

ablaktábla

ablaktábla; Laden mit Selbstbediegung:

önkiszolgáló bolt
ablaktörlő

ablaktörlő (autón)

ablaküveg

abnormális

ábránd

ábránd; illúzió

ábrándos; álmodozó

ábrándozik; képzelődik

ábrázol

ábrázol; alakít (szerepet); szerepel

ábrázol; mutat

ábrázol; szemléltet
ábrázolás

abroncs

abrosz; asztalerítő

abrosz; asztalterítő

acél

acélból való; acél-

acélos; acélszilárd

acéloz

ács

ácsol

ad; adományoz

ad; megad; adományoz; osztogat

ad; megad; idead; odaad

ad; nyújt

adag

adagol

adakozó; bőkezű

adalék



adás (rádió; tv)

adásvétel; vásár; vásárlás; in Kauf nehmen:

beletörődik; leichten Kaufes: könnyűszerrel;

das muß man schon mit in den Kauf nehmen:

ebbe már bele kell törődni; das muß man

schon mit in den Kauf nehmen: ez már vele
adásvételi szerződés

adat

adatok; tények

addig; eddig

adjunktus

adminisztráció

adminisztrál

admirális

adó

adó; állomás (rádió; tv)

adódik

adódik; akad; kínálkozik; das lasse ich mir

nicht bieten: ezt nem tűröm
adódik; történik

adogat (sp)

adóhivatal

adóköteles

adomány

adományoz; ajándékoz; ad

adómentes

adoptál; örökbe fogad

adós

adótorony (rádió)

adott esetben

adottság; helyzet

adózik

affektál; kényeskedik; kelleti magát

affektáltság; modorosság

áfonya

Afrika

afrikai

afrikai (ember)

ág; ágazat

ág; fok



ág (folyó); die Beine unter die Arme nehmen:

nyakába szedi a lábát
ág; gally

ág; gally; vessző

ág; von Ast zu Ast: ágról ágra

ágacska

agancs

agár

ágas

ágaskodik

aggály

aggály; ohne Anstand: minden további

nélkülaggastyán

aggaszt

aggaszt; ijeszt

aggasztó

agglegény

aggodalom; Besorgnis hegen: aggódik;

aggályoskodik
aggódás; aggodalom

aggódik

aggódik; fél; tart vmitől; es ist zu besorgen,

daß ...: félő, hogy ...
aggódó

aggódó; félő; ihm ist bang: fél; aggódik

aggódó; nyugtalan

agilis

agitáció

agitál

agitátor

agrár; mezőgazdasági

agresszív

agronómus

ágy

agy; agyvelő; Hirn mit Nieren: vesevelő

agyafúrt

agyag

agyagból való; cserép-

agyagos

agyar

ágyás



ágybanfekvő (beteg)

ágyék

ágyékkötő

ágyelő

agyhártya

ágyhuzat

agyi

agymunka

ágynemű

agyondolgozza magát

agyongázol

agyonhajszol

agyonhajszol; kimerít

agyonlő

agyonszúr; leszúr

agyonüt

agyonüt; agyonver

ágyú

agyvelő

ahányszor

ahányszor; valahányszor

ahelyett

ahhoz tartja magát

áhítat

áhítatos

áhítatos; buzgó

ahol

ahonnan; ahonnét; woher bist du ?: hová

való vagy ?; ach woher denn !: á, dehogy !
ahonnan

ahova

ajak

ajakrúzs

ajándék

ajándék; adomány

ajándékoz; ad; wer hat das spendiert ?:

kinek köszönhetjük ezt ?; er spendierte mir

ein Glas Bier: fizetett nekem egy pohár sört
ajándékoz

ajándékoz; adományoz; jm. Lob spenden:

dicséretben részesít vkit



ajándékozás; meglepetés

ajánl

ajánlás

ajánlás; előszó; utószó

ajánlat

ajánlat; javaslat; indítvány; kérelem

ajánlatos

ajánlatos; tanácsos

ajánlható

ajánlkozik

ajánlott

ajánlott küldemény

ajánlott levél

ajánlott (posta)

ajtó

ajtótok

ájulás

ájult; alélt

akác

akadály

akadály; akadályozás

akadály; gát (sp)

akadályoz; hátráltat

akadálytalan

akadálytalanul

akadékoskodik

akadémia

akar; wie du willst: ahogy akarod; wohin

wollen Sie ?: hová akar menni ?; ich will

arbeiten: dolgozni akarok; jetzt will ich

aufstehen: most pedig felkelek; wir wollen

jetzt essen: együnk; er wolle sofort zu mir

kommen: azonnal jöjjön hozzám; was will

das werden ?: mi lesz ez ?; mi lesz ebből ?;

das wolle Gott werhüten !: Isten őrizz !; er

will es gehört haben: azt állítja, hogy

hallotta; keiner will es gewesen sein: senki

sem vállalja, hogy ő tette; niemand will es

gewesen sein: senki sem vállalja, hogy ő tette;

das will ich meinen !: az ám !; meghszem azt

!; wir wollen sehen !: majd meglátjuk !; das



akar; szívesen -na, -ne

akarat; akarás; szándék; kívánság

akaraterő; es fehlt nicht an gutem Willen:

jószándékban nincs hiány; beim besten

Willen nicht: a legjobb akarattal sem; der

letzte Wille: végakarat; végrendelet
akaraterő

akaratlan

akaratlan; nem szándékos

akaratnyilvánítás

akaratos; önfejű; makacs

akárhonnan; bárhonnan

akármelyik

akármelyik; irgender von beiden:

valamelyik; egyvalaki a kettő közül
akármikor

akármilyen; valamelyik; zu irgender Zeit:

bármikor
akasztófa

akcentus; hangsúly

akció

aki; halt ! wer da ?: állj ! ki vagy ?; wer

immer: akárki; bárki; wer es auch sei: bárki
aki; amely

aki; amely; ami

aki; ami; amelyik

akié; akinek a ...

akinek; mit wem ?: kivel ?; wem gehört das

?: kié ez ?
akit; an wen schreibst du ?: kinek írsz ?

akkor; aztán; azután

akkori

akkoriban

akkumulál

akna (bánya)

akna (kat)

akt

aktatáska

aktív

aktivista

aktivitás

aktuális



alá

alá; alája

alá; lefelé

aláad; alátesz

alááll

aláállít; aláhelyez; alátesz

aláás

aláás; tönkretesz

alabástrom

alább

alábbhagy; csökken; das gibt zu denken: ez

elgondolkodtató; auf etw. viel geben: sokra

tart vmit; zur Antwort geben: válaszol; was

gibt's Neues ?: mi újság ?; heute wird es

Regen geben: ma esni fog; es wird sich schon

geben: majd csak lesz valahogy; majd
alábbhagy

alábbi; következő

alábecsül; lebecsül; lekicsinyel

alacsony

alacsony; alsó; alsófokú; alsórendű

alacsony légnyomású levegő; ciklon

alagsor

alagút

aláhúz

aláhúz; alávesz

aláír

aláírás

Alajos

alak; alakzat

alak; forma

alak; forma; termet

alak; termet; megjelenés

alaki; formális

alakít; előad (szính)

alakít; formál

alakít; játszik

alakít; művel

alakítás

alakítás; formálás

alakítható



alakoskodás

alaktalan

alaktartó

alakul

alakulás; formálódás

alámerít

alámerül; elsüllyed

alamizsna

alany (nyelvt)

alanyeset

alanyeset (nyelvt)

alanyi (nyelvt)

alányom

alap

alap. (alapítva; alapíttatott) /röv./

alap (átv.)

alap; fundamentum

alapállás; alaphelyzet

alapelv

alapépítmény

alapeszme

alapfeltétel

alapfok

alapfokú vizsga

alapít

alapít; alapoz

alapít; létrehoz

alapít; megalapoz; létesít

alapítás

alapító

alapító; adományozó

alapítvány

alapjában különböző

alapos

alapos; beható

alapozás

alaprajz; vázlat

alapszabályzat

alapszín

alaptalan



alaptőke

alapul; nyugszik; auf jm. beruhen: függ

vkitőlalapvető

alapvető hiba

alapvető; központi kérdés

alapzat; fundamentum

álarc

álarc; álca

álarcosbál

álarcot ölt; beöltözik vkinek/vminek

alárendel; alávet

alárendelő mondatszerkezet

alárendelt

alárendelt; függő

alátámaszt

alátámaszt; bizonyít; igazol

alátámaszt; megalapoz

alátámasztás

aláterí

alátesz; alárak

alátét

alátol

alatt

alatt; alul

alatt; folyamán; közben

alatta

alatta; ezalatt; azalatt

alattomos; ravasz; mit Nägeln verschlagen:

beszegelt; beszögezett; nach ... verschlagen:

vhova vetődött; elkerült
alattomos

alattomos; rosszindulatú

alattvaló

alávet

alávetett

aláveti magát

alázat; alázatosság

alázatos

alázatos; Ihr ergebener: kész híve (levélben)

albán

albán (ember)



Albánia

albérlet

albérlő

álbölcsesség

album

álcáz

áldás

áldatlan; szerencsétlen; gedenke unser:

gondolj ránk; emlékezz meg rólunk; er

vergaß unser nicht: nem feledkezett meg

rólunk; wir sind unser drei: hárman vagyunk
áldott

áldozat; zum Opfer fallen jm.: vki áldozatául

esikáldozatos

áldozatos; önfeláldozó

alelnök

alépítmény; alap; alapzat

alezredes

alföld

alföld; síkság

algebra

Algéria

algériai

algériai (ember)

alibi

alig

aligha; nemigen

alighogy

alja vminek

aljas; alávaló

aljas; komisz

aljasság; közönségesség

aljzat (műsz)

alkalmából

alkalmából; kapcsán; kapcsolatban

alkalmas; zu gelegener Zeit: alkalmas

időben; jókor; idejében; es ist ihm daran

gelegen: fontos rá nézve; érdeke
alkalmas

alkalmas; használható

alkalmas; megfelelő



alkalmas; rátermett; er ist zu allem fähig:

mindenre képes; minden kitelik tőle
alkalmas vmire

alkalmasint; bizonyára; mir ist wohl: jól

vagyok; jól érzem magam; wohl nicht:

alighanem; das mag wohl sein: ez bizony

lehetséges; meglehet; wohl bekomm's !:

egészségedre !; leben Sie wohl !: Isten vele !
alkalmatlan

alkalmatlan; rosszkor jövő

alkalmaz

alkalmaz; felhasznál

alkalmazkodik

alkalmazkodik vmihez

alkalmazkodó

alkalmazott

alkalmazott; angewandte Kunst:

iparművészetalkalmi

alkalmi; alkalomadtán

alkalom; Gelegenheit haben zu etw.:

lehetősége van vmire; bei Gelegenheit:
alkalom; Anlaß nehmen: megragadja az

alkalmat
alkar

alkat

alkatrész

alkohol

alkoholmentes

alkoholos állapot; ittas állapot; unter

Alkoholeinfluß: alkoholos állapotban
alkoholtartalmú

alkoholtilalom

alkot; formál

alkotás; létesítés

alkotás; mű

alkotmány

alkotó művész

alkotó; teremtő

alkotó; termelő

alku

alkudik; alkuszik

alkudozás



álkulcs

áll

áll (közel)

áll vhogyan; wie verhält es sich damit ?: hogy

áll ez a dolog ?
áll vhova

áll vki után/mögött

állam

államcsíny; puccs

államférfi

államfő

állami

állami; nemzeti

állami operaház

államosít

állampolgár

állampolgárság

államtitkár

államügyész

államvizsga

állandó

állandó lakhely

állandó; szilárd; rögzített; fix

állandó; tartós

állandóság

állandósít; megszilárdít; stabilizál

állapot; zustande bringen: véghezvisz;

megcsinál; zustande kommen: végbemegy;

létrejön; megvalósul
állapot

állapot (testi; lelki)

állás

állás; állapot; helyzet

állás; állóhelyzet

állás; munkahely

állás; pozíció

állásfoglalás

álláspont; szempont

állástalan

állat

állati



állatkert

állatmese; fabula

állatorvos

állattan

állattani

állattenyészet

állattenyésztés

álldogál; ácsorog

állhatatlan

állhatatos

állhatatos; kitartó

állít

állít; helyez; rak; tesz

állít; kijelent

állít; ürügyül felhoz

állítás

állítás; bizonyság

állítás; kijelentés; vallomás

állítmány (nyelvt)

állítólag

állkapocs

állni hagy; állva hagy

állóhely

állólámpa

állomás

állott ízetlen

állvány

állvány; polc

állvány; tartó

állványzat

alma

almalekvár

almapüré

almás lepény

álmatlan

álmodik

álmodozás; álom

álmodozik

álmodozó

álmodozó; ábrándozó



álmos

álmosító; unalmas; schläfrig werden:

elálmosodik
álmosság

álnév

álnok

álnok; alattomos; ravasz

álnokság

álnokság; alattomosság; ravaszság

álom

álomittas

álomszerű

álomszuszék; hétalvó

alperes

alpesi legelő

alpinizmus

Alpok

álruhába öltözik

álruhába öltöztet; álcáz; leplez

alsó tagozat

alsónadrág

alsónemű; fehérnemű

alsórész

alsószoknya

alsótest

álszent

alszik

általában

általában; kivétel nélkül

általában /röv./

altalaj

általános; allgemeint bekannt: köztudomású;

im allgemeinen: általában
általános

általános érvényű

általános iskola

általános műveltség

általános; sokoldalú

általános sztrájk

általánosít

altatószer



altest

aludttej

alulírott

aluljáró

alulmarad; vereséget szenved; es unterliegt

keinen Zweifel: kétség nem fér hozzá
alulra

alulról

alultáplált

aluszékony; álmos

alvajáró; holdkóros

alvás; im Schlaf: alvás közben; álmában

alváz

alvilág

alvó

a.m. (annyi mint) /röv./

amatőr

amaz; az a, az az

ámbár; jóllehet; noha

ambíció; becsvágy

ambulancia

ambuláns

ámde; jeher seit: kezdettől fogva; mindig is;

von jeher: kezdettől fogva; mindig is
ameddig; amíg

amellett; azonkívül; méghozzá

amellyel; amivel

amely; ami

amelybe; amibe

amelyből; amiből

amelyen; amin

amelyen; amin; worunter zu verstehen ist,

daß ...: amin azt kell érteni, hogy ...
amelyért; amiért

amelyhez; amihez

amelynek; aminek

amelynek; aminek; amelyre; amire; amely

célraamelynél; aminél; ahol; ami mellett; amely

mellett
amelyre; amire



amelyről; amiről; woran liegt es ?: min múlik

?; er weißt nicht, voran er ist: nem tudja,

hányadán áll
amennyi; amennyire; soviel als: annyi, mint;

soviel wie: annyi, mint
amennyiben

amennyiben; hacsak; wofern nicht ...: kivéve,

ha ...
amennyire; ameddig

Amerika

amerikai

amerikai (ember)

ami

ami alá; amely alá

ami alatt

ami által; amely által; amelytől; amitől

ami ellen; amely ellen

ami előtt; amely előtt

ami szerint; amely szerint; wonacht fragt er

?: mit kérdez ?; wonach richtet er sich ?:

mihez igazodik ?
ami után

amibe; amelybe

amiben; amelyben

amiért; ami miatt

amíg

amikor; als ob/wenn: mintha; so bald als

möglich: amint lehet; sowohl... als...: mind...,

mind...
amikor; bis wann ?: meddig ?; seit wann ?:

mióta ?; dann, wann ...: akkor, amikor ...;

wann immer: akármikor; bármikor
amikor; von wo ?: honnan ?; wo anders ?:

hol máshol ?; wo immer: akárhol; bárhol; wo

nicht: ha nem; ach wo !: dehogy is !
amilyen; ahogyan; wie bitte ?: hogyan ?;

tessék ?; wie geht's dir: hogy vagy ?; wie spät

ist es ?: hány óra van ?; wie lange ?: milyen

hossú ?; wie lange ?: meddig ? mennyi ideig

?; wie schade !: milyen kár !; und wie !: de

még mennyire !; weiß wie Schnee: fehér, mint

a hó; wie sich's gehört: ahogy illik; wie dem

auch sei: akárhogy is áll a dolog; wie dem
amin



amint; mihelyt

amióta

amióta; azóta

amiről

amiről; amelyről

amiről; worum handelt es sich ?: miről van

szó ?ámítás

amitől; amelytől; wovor hast du Angst ?:

mitől félsz ?
ámulatba ejt; csodálatba ejt

anarchista

anatómia; bonctan

andalog

anélkül; mit oder ohne ?: cukorral vagy

anélkül ?; ich bin ganz ohne: nincs egy
Anglia

angol

angol (ember)

angol (nyelv)

angolna

angolszász

angyal

ankét

annakidején

annál; desto besser: annál jobb

annyiban; ennyiben

Antal

antenna

antialkoholista

antikvárium

antikvárius; régiségkereskedő

anyácska

anyag

anyagbeszerzés

anyagcsere

anyagi; anyagias

anyagi kár

anyagiak (pénz); Mittel und Wege finden:

megtalálja a módját vminek; durch jedes

Mittel: minden úton-módon; aus einigen

Mitteln: saját pénzéből; sich ins Mittel legen:



anyagszállítás

anyai

anyai részről

anyai szeretet

anyajegy

anyakönyv

anyakönyvvezetőség

anyámasszony katonája; mama kedvence

anyaméh

anyanyelv

anyaság

anyaszült meztelen

anyatej

anyóka

anyós

apa; atya

apáca

apad; csökken

apadás

apai; atyai

apai részről

apály

apátlan

apátlan-anyátlan; árva

apátság (Ausztria)

ápol

ápol; gondoz

ápolás; gondozás

ápolatlan; gondozatlan

ápolja magát; was pflegen Sie zu trinken ?:

mit szokott inni ?
ápoló

ápolónő

após

após és anyós

apostol

apránként

április

apró; finom

apród

apróhirdetés



aprólék

aprómunka

aprópénz

aprópénz; váltópénz

apróra; töviről hegyire

ár

ár; áradás; árvíz

ár; áradat

ár; áradat; das Gespräch kam wieder in

Fluß: a beszélgetés újra megindult
ár; áramlás; folyás; sodrás

ár; fúrótű

ár (szerszám)

ár; véső

arab

arab (ember)

árad; áramlik; ömlik; özönlik

árad (kavarogva)

áradás

áradás; árvíz

áradat

áradat; özön (átv.)

árajánlat

árajánlat; jm. zu Gebote stehen:

rendelkezésére áll vkinek
áram (műsz)

áramkör (műsz)

áramlik; árad; ömlik

áramszedő

áramszünet; áramkimaradás

arany

arany (érme)

arány; viszony

aranyból való; arany-

aranydarab

aranyérem

aranyérme; aranypénz

aranyérték

aranyhal

aránylag; viszonylag

aránylik; viszonyul



aranyműves

arányos

aranyos; aranyozott

aranyos (átv.)

arányosság

aranyszínű

aránytalan

aranyvaluta

arasz

áraszt; terjeszt

arat

aratás

arató

arató-cséplő gép; kombájn

árboc

arc

arc; arckifejezés; pofa; kép

arc; orca

arc; pofa

arcátlan; pimasz

arcátlanság; so eine Anmaßung !: van képe !

mit nem képzel !
arcfesték; smink

arcjáték; mimika

arckép

arckép; portré

arcképfestő

arckifejezés

arculat

árdrágító

áremelés; áremelkedés

árengedmény

árfolyam

argentin

argentin (ember)

Argentina

árhullám; dagályhullám

ária

áringadozás

aritmetika



árjegyzék

árkád

árkategória

árkülönbözet; árkülönbség

árlaszállítás

árleszállítás; árengedmény

ármánykodás; fondorlat

ármegállapítás

árnyal; színez

árnyalat; tónus

árnyas

árnyék

árnyékol

árok

aroma

árpa

árpolitika

arrafelé; odafelé

árt; kárt tesz

árt; megkárosít

ártalmatlan

ártalmatlan; ártatlan

ártatlan

ártatlan; bűntelen

ártatlan; jámbor

ártatlanság

artéria

áru; Waren von guter Qualität: jó minőségű

árukáruba bocsát

áruba bocsát; árusít

árucikk

áruház

árujegyzék

árulás

áruló

árusít; forgalomba hoz

árusítás; terjesztés; forgalomba hozatal

áruszállító

árutermelés

árutétel



árutétel; Posten stehen: őrt áll; immer auf

dem Posten sein: mindig a helyén van; immer

auf dem Posten sein: mindig egészséges;

mindig jól van
áruval ellát

árva

árvácska

árverés; árverezés

árvíz

árvíz sújtotta terület

arzenál

árzuhanás

ás

ás; kutat

ásás; ásatás

ásatások

ásít

ásó

asszisztens

asszisztensnő

asszony; nő

asszony /röv./

asszonyka

asszonyos; nőies

ásvány

ásványi

ásványtan

ásványvíz

ász

ász (kártya)

aszal; szárít

aszalt

aszály; szárazság; aszottság

ászoksör

asztal

asztalitenisz; pingpong

asztalkendő; szalvéta

asztalos

asztalosműhely

asztalosság

asztaltársaság



aszú (bor)

át akar jutni

át; keresztül

át; keresztül; er ist weit über Dreißig: jóval

túl van a harmincon; er freut sich über den

Erfolg: örül a sikernek; Fehler über Fehler:

hiba hiba hátán; Hals über Kopf:

hanyatthomlok; fejvesztve; über die Hälfte:

több, mint a fele; übers Jahr: mához egy

évre; für Jungendliche 14 Jahre: 14 éven

felülieknek; das geht über meine Kräfte: ez

meghaladja az erőmat; er klagt über

Kopfschmerzen: fejfájásról panaszkodik;

fejét fájlalja; über Nacht: máról holnapra;

sich über etw. wundern: csodálkozik vmin;
át; túl; a másik oldalra

átad

átad; bead; átnyújt

átad; eljuttat

átad; kézbesít

átad; kézbesít; közvetít

átad; kiszolgáltat

átad; odaad; átenged

átadás; kézbesítés

átadja magát vminek

átakaszt

átalakít

átalakít; átdolgoz

átalakít; átformál

átalakul

átalakul; megváltozik

átalány

átállít

átalszik

átázik

átáztat

átbillen; felbillen; felborul

átbújik; átcsúszik

átbukik; átesik

átcsap; átalakul vmivé

átcsap; átcsapódik; hirtelen fordulatot vesz

átcsapás; hirtelen változás



átcsapódik

átdob; átvet

átdolgoz

átég; kiég

átéget; kiéget

átél; elszenved

átél; megér

átellenben; szemközt; szemben

átenged

átenged (a másik oldalra)

átenged; átruház

átengedi magát; rábízza magát

átépít; átalakít

átereszt; átenged

áterőszakol

átesik

átfénylik; átvilágít

átfog; átkarol

átfog; átkarol; átölel

átfogó; kiterjedt

átfolyás

átfolyik; átözönlik

átfordít; lapoz

átfordít; megfordít

átfordít; megfordít; áthelyez; átrak

átfordul; megfordul; forog

átfordulás (sp)

átformál; átalakít

átfut; futólag átolvas; es überläuft mich:

borsódzik a hátam
átfut; végigfut

átgondol

átgondol; meggondol

átgörget; átfordít; megfordít

áthágás; megszegés

áthajtás; átjáró

áthalad; átmegy

áthangol

áthárít

átható; éles; metsző (hang)

áthatol



áthatolhatatlan

áthelyez

áthelyez; áttesz

áthelyez; átültet

áthelyez; elhelyez

athéni

áthidal

áthidalás; ráépítés (építészet)

áthidalhatatlan

áthord; átvisz; áthoz

áthoz; átcipel

áthúz; töröl

áthúz (vhova)

áthúzás; törlés

átír

átírás

átitat; áztat

átível; összeköt

átizzad

átjáró

átjárókocsi (vasút)

átjáróút

átjátszik (sp)

átkapcsol

átkarol; megölel

átkel (vízen)

átkel vmin; átmegy vmin

átkelés

átkelés; átutazás

átképez

átképezi magát

átképzési tanfolyam

átkozott

átkozott; ördöngős

átkozott; verflixt noch einmal !: teringettét !;

a kutyafáját !
átkozott; zu etw. verdammt sein: kárhoztatva

van vmire
átkozottul; verzweifelte Lage: kétségbeejtő

helyzet; ich bin verzweifelt: kétségbe vagyok

esve



átköltözik; átköltözködik

átköltözik; elköltözik

átköltözik; elköltözik; átköltözködik;

elköltözködik
átköltöztet

átköt; újraköt

átkulcsol; átkarol

átkutat

átkutat; végigkutat; megmotoz

átlag

átlag; im Durchschnitt: átlagosan

átlagbér

átlagember

átlagmagasság; közepes magasság

átlagos

átlagos; középszerű; közepes

atlanti; der Atlantische Ozean: az Atlanti-

óceánAtlanti-óceán

átlát

átlát (átv.)

átlát; keresztüllát

átlátszik; kilátszik

átlátszó

átlép; átmászik

átlép; túllép

átlép (vhova)

atléta

atlétika

átlós; haránt; rézsútos

átlő; keresztüllő

átlyukaszt

átmászik; megmászik vmit

átmegy

átmegy; átjátszik; átpártol

átmegy; átkel; átugrik

átmegy; keresztülmegy; áthalad;

keresztülhaladátmenés; átkelés

átmenés; átkelés; átjárás; átjáró

átmenet

átmeneti; múló

átmenő forgalom



átmérő

átnéz

átnéz; áttekint; átvizsgál

átnyom

átnyomul; áthatol

átnyújt; átad

átnyújt; felajánl

átnyúlik; átér

átok; káromkodás; szitkozódás

átolvas

atom

atomfizikus; magfizikus

atomizál

átöltözik

átöltözik; átöltözködik

átöltöztet

átönt

átörökít

átöröklődik

átpártol; átáll; átlép

átpártol; áttér

átpártolás; átállás; átlépés

átrajzol; átmásol

átrak

átrak; átrakodik

átrohan; átvágódik

átrostál; kiválogat

átruház; ráruház

átsiklik (vmin)

átszáll; nach Berlin umsteigen !: Berlin felé

átszállás !
átszállít; átrak

átszállójegy

átszámít

átszellemült; megdicsőült

átszivárog

átsző; besző

átszökik

átszűrődik; átfénylik

áttanulmányoz

áttekint; átnéz



áttekint; átnéz; átfut

áttekint; végigpillant

áttekintés

áttekintés; átnézés; átvizsgálat

áttekinthetetlen

áttekinthető

áttelel

átteleltet

áttelepít; áthelyez

áttelepít; átköltöztet

áttelepül; átköltözik

áttér (vallás)

áttérés (vallás)

átterjed

áttesz; áthelyez

áttesz; transzformál (műsz)

áttétel (műsz)

áttölt; átönt

áttör; passzíroz (ételt)

áttörés

átugrik

átugrik; átugrat; sich über etw.

hinwegsetzen: túlteszi magát vmin
átugrik; kihagy

átugrik (vmin)

átutal; áttesz

átutalás

átutalási betétszámla

átutazás

átutazás; auf der Durchreise: átutazóban

átutazik; átjár

átutazik; keresztülutazik

átutazóvízum

átültet

átüt; keresztülüt; elver

átütés; másolat

átvág

átvágás

átvált; bevált; becserél

átvált (pénzt)

átváltozik



átváltozik; átalakul

átváltoztat

átváltoztat; átalakít

átvasal

átvergődik

átvesz

átvesz; elfogad

átvesz; megtárgyal

átvétel

átvételi elismervény

átvevő; vevőkészülék

átvezet

átvezet; átszállít

átvillan

átvirraszt

átvisz; átalakít

átvisz; átszállít (a túlsó partra)

átvisz; átvezet; átsegít

átvitel

átvitel; áthozat (számvitel)

átvitt; képletes

átvizsgál

átvizsgál; átkutat

átvizsgál; megvizsgál; ellenőriz

átvizsgálás

átvizsgálás; revízió

átvonul

átvonulás

atyafiság

augusztus

ausztrál (ember)

Ausztrália

Ausztria

autó

autóbusz

automata

automata mosógép

automobil

autópálya

autószerelő



autóút

autóverseny

autóversenyző; motorversenyző;

kerékpárversenyző
autóvezető

autózás

avas

avatatlan

avégett, hogy

az; amaz

az, ami a tied; a magadé

az egész; das Ganze geht sie gar nichts an:

semmi köze az egészhez
az előbb; imént; nemrég; im vorhinein: eleve

az előbbi

az én -m (vmim); az enyém; meine Mutter: az

én anyám; meine Eltern: a szüleim; meines

Wissens: tudtommal
az enyém

az enyém; a magamé; az én részem; die

Meinen: az enyéim; die Meinen: a
az erre vezető út

az igazi

az imént

az ő; a maga részéről

az ő; a maga részükről

az ő -je,-jei

az ő vmije; az ő vmijük

az ön vmije; az önök vmije

az öné; a magáé

az öné; az önöké

az önéi; a magáéi

az önöké; a maguké

az önökéi; a magukéi; ich gedenke ihrer:

gondolok rá; rájuk; megemlékezem róla;

róluk; ich vergaß ihrer nicht: nem

feledkeztem meg róla; ich vergaß ihrer nicht:

nem feledkeztem meg róluk
az övé; a magáé

az övé; a magáé; sein Kleid: a ruhája; das ist

das seine: ez az övé
az övé; az övék



az övé; ich gedenke Ihrer: gondoltam önre;

önökre; ich gedenke Ihrer: megemlékeztem

önről; önökről; ich vergaß Ihrer nicht: nem

feledkeztem meg önről; önökről
az övéi; hozzátartozói; ich gedenke seiner:

gondolok rá; ich gedenke seiner:

megemlékezem róla; ich vergaß seiner nicht:

nem feledkeztem meg róla
az övéik

az övék; a maguké

azalatt; ezalatt

azaz /röv./

azelőtt

azelőtt; ezelőtt

azért

azért; amiatt; akiért; amiért

azonban; de; mégis

azonfelül

azonfelül; azonkívül; és még

azonfelül; ezenfelül

azonfelül; ráadásul

azonkívül

azonkívül; ezenkívül

azonnal

azonnal; nyomban

azonnal; rögtön; mindjárt; tüstént; zu

gleicher Zeit: ugyanakkor; es ist mir ganz

gleich: nekem teljesen mindegy; zwei mal

zwei gleich vier: kétszer kettő négy; das muß

ja nicht gleich sein: ráér; nem sürgős
azonnali hatállyal; haladéktalan; határidő

nélkülazonos

azonos értelmű

azonosít

azonosság

azóta

azóta, hogy ...

aztán; azután; utána

azúrkék

azután; utána

ázsiai

ázsiai (ember)



-ba, -be

-ba, -be; -ra, -re; felé; -ért; dem Anschein

nach: látszat szerint; látszólag; nach senier

Meinung: véleménye szerint; senier Meinung

nach: véleménye szerint; der Reihe nach:

sorjában; es ist zehn Minuten nach vier: négy

óra múlt tíz perccel; nac
báb

báb; mit Kind und Kegel: pereputtyostul

baba; báb; bábu

bába; szülésznő

babaarc

babakocsi

-ba,-be

babér

babérlevél

bábjáték

babkávé; szemeskávé

bableves

babona

babonás

bábszínház

bacillus

bácsi

badarság

bádog

bádogból való

bádogos

bádogos; víz- és gázvezetékszerelő

bagoly

bágyadt; erőtlen; lanyha; gyenge; enyhe

bágyadt; lankadt

bágyadtság

bágyadtság; fáradtság

bágyadtság; lankadtság

báj

baj; bántalom; panasz

baj; es hat Not: sürgős; Not leiden an etw.:

szűkölködik vmiben; ohne Not:

szükségtelenül; ok nélkül; zur Not:

nagynehezen; éppen csak hogy; zur Not:
baj; pech; balszerencse



baj; rossz

baj; szorultság

baj; vész

bajárás; behajtás; kapubejáró; Einfahrt

verboten !: behajtani tilos !; in der Einfahrt:
bajnok

bajnokság

bajor

Bajorország

bájos

bajtárs; pajtás

bajtárs; pajtás; elvtárs

bajtársias

bajtársiasság

bajtársnő; elvtársnő

bajusz

bak

bakancs

bakfis

baklövés

baktat

baktat; ballag

bakugrás

bál

bal felől

bal kéz

Balaton

baleset

balesetbiztosítás

baleseti osztály

balett-táncos

balfogás

balga; bolond

balgaság; bolondság

balkezes

ballag; bandukol

ballonkabát

bálna; cet

baloldal

baloldal (hajó)

balra



balról; bal felől

balsiker

balsors

balta; fejsze

balul üt ki

balul üt ki; félresikerül

bálvány

bálványoz; istenít

bamba; esetlen

bámészkodik; bámul

bámul; bámészkodik

-ban, -ben; in den Wagen einsteigen: beszáll

a kocsiba; in drei Teile teilen: három részre

oszt; in einem fort: egyfolytában; in dem

Hause: a házban; im Winter: télen; in einem

Jahre: egy éven belül; in der Nacht: éjjel; in

kurzem: rövidesen
-ban, -ben /röv./

banán

banándugó

bánásmód

bánat; búbánat; Trübsal blasen: búsul

bánat; gond

bánat; megbánás

bánat; sértés; bántás

bánat; szomorúság; borongós hangulat

bánat; unter heftigen Schmerzen: heves

fájdalmak közepette
bánatos; bús

bánatos; szomorkás

-ban,-ben

banda

banda; horda

bandita

bánik

bánik; kezel

bánik vkivel/vmivel

bank

bankár

bankjegy

bankkövetelés



bánkódik; búsul

bankutalvány; bankjegy

bankügy

bánt; bosszant

bánt; gondot okoz

bántalmaz

bánya

bányakerület

bányász

bányászat

bányászat; bányaművelet

bányászik; kitermel

bányaügy; bányászat

bányaüzem

bár; ámbár

bár; bárcsak; freilich doch !: hát persze !

bár; habár; ámbár; noha; jóllehet

bár; mulató

bár; ugyan; hiszen; biztos; csak

barakk

bárány

bárányfelhő

bárányhimlő

barát

barát; szerzetes; Grauer Mönch: szürkebarát

(bor)
barátnő

barátság

barátságos

barátságos; baráti

barátságos; barátkozó

barátságos; békés

barátságos mérkőzés; baráti mérkőzés (sp)

barátságtalan

barátságtalan; elutasító

barázda; ránc; redő

barázdál; rovátkol; ráncol; redőz

barázdás; ráncos

barbár



bárcsak; wenn auch: habár; noha; außer

wenn ...: hacsak ... nem; kivéve, ha ...; wenn

nicht ...: hacsak ... nem; kivéve, ha ...
bárka

barkácsol

barlang; üreg

bármelyik

bármiképp

barna

barna hajú

barnás

báró

barokk

baromfi

baromfipástétom; geflügeltes Wort: szállóige

bársony

bársonyból való; bársony-

bársonyos

basszus

bástya

bástya (sakk)

bátor

bátor; vitéz

bátorít; buzdít

bátorítja magát; biztatja magát

bátorság; kurázsi

bátorság; mersz

bátorság; vitézség

bátortalan

bátortalan; félénk

bátran; nyugodtan

batyu

bauxit

bázis

be; ein und aus: ki-be; er weißt nicht ein und

aus: nem tudja mihez fogjon; tanácstalan; er

weißt nicht weder aus noch ein: nem tudja

mihez fogjon; er weißt nicht weder aus noch

ein: tanácstalan
beadás; beadvány

beágyaz



beakaszt

beáll; beköszönt

beáll; bekövetkezik; für jn./etw. eintreten:

vkiért/vmiért síkraszáll
beállít

beállít; alkalmaz

beállít; beigazít

beállítás

beállítottság; magatartás

bearanyoz

beárnyékol

beárnyékol (átv)

beavat; felavat

beavat (titokba)

beavatkozás

beavatkozik

beavatkozik; beleavatkozik

beavatkozik; beleavatozik

beázás

beáztat

bebarangol

bebeszél

bébi; baba

bebifláz; bemagol

bebizonyít; igazol; tanúsít

bebizonyít; kimutat

bebocsátás

beborít

beborít; bevon

beborít; kiborít; leborít; ráborít; ledönt;

rádöntbeborul

bebörtönöz

bebugyolál

beburkol

beburkol; becsomagol; eine neue Richtung

einschlagen: új irányban halad
beburkol; betakar

beburkol; bevon

beburkol; eltakar; betakar

bebútoroz

becézget



Bécs

becsap

becsap; betaszít

becsap; bevág

becsap; rászed

becsapás

becsapódás

becsapódás (lövedék)

becsapódik

becsapódik (pl. ajtó)

becsavar; berak (hajat)

becsempész

becsenget

becserél

becserkész

becses

becses; kedves; drága

bécsi

bécsi (ember)

bécsi nő

becslés

becsomagol

becsomagol; elcsomagol

becstelen

Bécsújhely

becsuk; bezár

becsukódik; összecsukódik

becsül; megbecsül; tisztel; megtisztel

becsület; tisztesség

becsületbeli dolog

becsületből; tiszteletből

becsületérzés

becsületes

becsületesen; geradeaus gehen: toronyiránt

megy
becsületsértés

becsületsértő

becsületszó

becsületszó; ígéret

becsült; becses

becsvágy



becsvágyó

bedob; behajít

bedobás

bedobónyílás

bedolgozó

bedől; beomlik

bedől; felsül

bedörzsöl

bedug

bedug; betesz

bedugaszol

bedugul; eldugul; verstopft sein: eltömődött

beégetett jel; in Brand geraten: meggyulladt;

kigyulladt; in Brand setzen: felgyújt; in

Brand stecken: felgyújt
beenged; kienged

beépít

beépít; beszerel

beépített bútor

beépített szekrény; mit einbegriffen:

beleszámítva; beleértve
beereszt; bebocsát; beenged; sich in etw.

einlassen: vmibe belebocsátkozik
beéri; megelégszik vmivel

beéri vmivel

beérkezés

beérkezés (napja); kein Eingang !: belépni

tilos !beérkezik; befut

beesett

beesett szemű

beesik; beleesik; behull; belehull

beesik; beront

befagy

befalaz

befed

befed; beborít

befed; beborít; elborít

befed; betakar

befed; borít

befejez

befejez; bezár; lezár; berekeszt



befejez; megvalósít; véghezvisz

befejezés

befejezés; vég

befejezés; zum Abschluß kommen:

befejeződikbefejezetlen

befejezettség

befejeződik; végződik

befeketít

befeketít; megfeketít

befekszik; belefekszik

befektet

befektet; belefektet

befelé

befest

befest; bemázol

befészkelődik; befészkeli magát

befizet

befog

befog (állatot)

befog; becsuk; zárva tart

befog (lovat)

befog; megfog (ruhaanyagot)

befog (szín)

befogad

befogadóképesség

befoglal

befogó

befolyásol

befolyásos

befolyik; bejön (pénz)

befon

befon; összefon

befordul

befőtt

befőttesüveg

befőz

befőz; eltesz

befőz; konzervál

befröcsköl

befut



befut (hajó)

befut; megérkezik

befutó; beérkező; bejövő

befüggönyöz

befűt

befűz

befűz; felfűz

begombol

begombolkozik

begöngyöl; bebugyolál

begöngyöl; körülkötöz

begörbül; meggörbül

begubózik; bebábozódik

begy

begyakorol

behajlik; bekanyarodik

behajlít

behajózik

behajt

behajt; beszed

behajt; beterel

behajt (jármű)

behajt; kihajt

behány; beföldel

behasít; felhasít; hasogat

beható; tüzetes

behatol; benyomul

behatolás

behavaz

behavazott

beheged

behelyez; betesz

behint; locsol

behint; meghint

behív (kat)

behív; összehív

behord

behoz

behoz; importál

behozatal; bevitel; import



behozatal; import

behozatali vám; beviteli vám

behúz

behúz; bevon

behúz; összehúz

beidéz

beigazolódás; bebizonyosodás

beigazolódik

beigazolódik; bebizonyosodik

beiktat

beiktat; beilleszt

beilleszkedik

beilleszt; beiktat

beindít (motort)

beindul

beint (autónak)

beíratkozik; felíratkozik

bejár

bejár; beutazik

bejár; megjár

bejárat

bejárat; bemenet

bejárati ajtó; kapu

bejegyez; beír

bejegyez; iktat

bejelent

bejelent; közöl; jelez

bejelentés; bemondás

bejelentőhivatal

bejelentőlap

bek. (bekezdés) /röv./

béka

bekapcsol

béke; békesség

bekebelez

békeharcos

beken

békén; békében; nyugton

beken; megken

beken; megken (átv. is)



beképzelt; önhitt

bekeretez

bekerít

bekerít; körülvesz

békés

békés természetű

békeszerető

békeszerződés

békétlen; nyughatatlan

békétlenség; egyenetlenség

bekezdés

bekopog

bekopog; kopogtat

bekormoz

beköltözik; beköltözködik

beköltözik; odaköltözik

beköltözik vhova

beköt

beköt; bekötöz

bekövetkezik

beküld

beküldő

békülékeny; békítő

bél

belátás

belátás; észszerűség; értelem

beláthatatlan

beláthatatlan; unabsehbare Möglichkeiten:

korlátlan lehetőségek
belátó

bele; belé; belefelé

bele; ebbe; abba

beleakad; belebonyolódik

beleavatkozik

beleavatkozik vmibe; er mischt sich in alles:

mindenbe beleártja magát
belebonyolódik; belekeveredik

belebonyolódik; belekeveredik; jn. in seine

Netze verstricken: behálóz vkit
belebújik

beleegyezés; engedély



beleegyezés; hozzájátulás

beleegyezés; seine Einwilligung geben zu

etw.: beleegyezését adja vmihez
beleegyezik

beleegyezik; hozzájárul

beleéli magát

beleértés

beleértve

beleeszik

belefog; hozzáfog; hozzálát

beléfojt; torkára forraszt

belegabalyodik; megreked

beleharap

beleillik

belek

belekapaszkodik

belekarol

beleképzeli magát

belekever (átv.)

belekever; belevon

bélel; er ist ihm sehr unterlegen: sokkal

gyengébb nála
belélegzik

belemélyeszt

belenyilallik

belenyugszik; beletörődik

belép

belép; bemegy

belépés

belépés; kezdet

belépés (zene)

belépési engedély; kilépési engedély

belépődíj

belépőjegy

bélés (ruha)

bélésanyag

beleszámítva; beszámítva; beleértve

beleszokik; beletanul

beleszól

beleszól; belebeszél



beletörődés

beletörődik vmibe

belevés; fúr

belevon; belekever

belföld

belföldi

belföldi (ember)

belföldi forgalom

belföldi utazás

belga; belgiumi

belga (ember)

Belgium

bélgörcs; kólika

belgyógyász

belkereskedelem

belök

belök; betaszít

belőle; ebből; abból

belőle; ebből; abból; daraus folgt: ebből

következik; mache dir nichts daraus !: fel se

vedd !; oda se neki !
belpolitika

belső

belső; bel-

belső; benti

belső csatár

belső; lichte Weite: belvilág

belső rész; a belseje vminek; der Minister des

Innern: belügyminiszter
belső zseb; mellzseb

belsőrész

bélszín

beltenger

belügyminisztérium

belül

belül; benn; bent

belváros

belvíz

bélyeg

bélyeggyűjtemény

bélyeggyűjtő



bélyegző

bemagol; bevág

bemagoltat

bemar

bemaródik; belemaródik

bemárt; belemárt

bemázol

bemegy; befér

bemélyít; homorít

bemenetel; bejárás; belépés

bemeszel; átmeszel; bemázol; átmázol

bemocskol

bemond

bemondás

bemondó

bemondó; konferáló

bemutat

bemutat; előad

bemutat; felmutat

bemutat; megismertet

bemutat; megmutat

bemutat; összeismertet

bemutat; produkál

bemutatás

bemutatkozás

bemutatkozik

bemutató előadás (színház)

bemutató; premier

béna; sánta

Bence

bencés

bendő; pocak

Benedek

benedvesít; megnedvesít

benépesít

benépesítés

benevez

benevez (sp)

benne; ebben; abban

bennlakó



bennlakó növendék

bennszülött

benő; beheged

benő; összenő; etw. zuwege bringen:

létrehoz; összehoz vmit; zuwegen kommen:
benőtt

bensőséges

bent; benn; belül

bénulás; ein Laib Brot: egy egész kenyér;

cipóbenzin

benzinjegy

benzinkút

benzol

benyom; belenyom

benyomás

benyomást kelt

benyomul; keresztülhatol; áthatol; behatol

benyújt

benyújt; bead

benyúl; belenyúl

beolt vmi ellen

beomlás

beomlik

beoszt

beoszt (vhova)

beosztás

beömlés; befolyás

beöntés

bepanaszol

bepanaszol; panaszkodik

beperel; bevádol

bepiszkít

bepiszkít; beszennyez

bepiszkolódik; beszennyeződik

beporoz

bepúderez

bér

bér; díj; fizetés

beragyog

berak; berakodik

berak; felrak; berakodik



berakás; berakodás

berakodás; berakás

berakodik

beraktároz

bérbe ad

bérbe ad; kiad; Zimmer zu vermieten: kiadó

szoba
bérbe vesz; bérel

bérces

bérel

bérelhető

bérelszámolás

berendez

berendez; felszerel

berendezés; felszerelés

berendezés; készülék; szerkezet

bereped; einsprungen für jn.: beugrik vki

helyettberepülés

bereteszel

bérház

bérkocsi

bérlakás

bérlet

bérletjegy

bérlő; albérlő (lakás)

bérlő; haszonbérlő

bérmentesít; felbélyegez; bélyeggel ellát

bérmentesítés nélkül; ingyen

bérmunka

beromi; állati

beront

beront; betör

berozsdásodik; megrozsdásodik

berreg; búg

berúg

berúgik

berúgik; megittasodik

beruház

besorol

besorolás

besoroz



besóz; pácol

besöpör

besúg; árulkodik

besúg (átv.)

besúg; hírül ad

besűrít

beszakít

beszáll; bemászik

beszállásol (kat)

beszállít

beszámítás; beleszámítás; mit Einschluß von

etw.: vmit beleszámítva; beszámítva
beszámíthatatlan

beszámítható állapotban levő

beszámítva; beleszámítva

beszámol; jelent; tudósít

beszámoló; jelentés; tudósítás

beszéd

beszed; behajt

beszédes

beszedés; behajtás

beszédkészség

beszeg

beszél

beszél; szól; mond; es spricht für sich selbst:

önmagáért beszél
beszélget

beszélget; du hast gut zu reden: könnyen

beszélsz; könnyű neked; du hast letch zu

reden: könnyen beszélsz; könnyű neked
beszélget; tárgyal

beszélgetés

beszélgetés; társalgás; ins Gespräch

kommen: beszélgetni kezd
beszélő

beszélőke; ihr Mundwerk steht nie still: be

nem áll a kereplője; szája
beszélőkészség; beszélőképesség

beszerzés

beszerzés; Besorgung machen: bevásárol

beszerzési forrás

beszív



beszolgáltat

beszorít

beszorít; befog

betájol

betakar; beburkol; sich in etw. hüllen:

burkolózik vmibe
betakarít

betakarózik

betanít

betanít; idomít

betapos; beletapos; kitapos

betapos; letapos; bedöngöl

beteg

beteg; fájós

betegágy

betegállomány

betegápoló

beteges

betegeskedik

betegeskedik; sínylődik

beteglap

betegnek kiír; betegállományba vesz

betegség

betegség; baj

betegség; die ansteckende Krankheit: fertőző

betegség
betegség miatt

betegszoba

betekintés; bepillantás

betekintés; bepillantás; belátás

betelepít; benépesít

betemet; betölt

betér

betérés

betesz

betesz; becsuk

betesz; berak

betevés; betét

betilt

betolakodó

betölt; elfoglal



betöm

betömés; betömődés

betör

betör; beront

betör; bezúz

betör; feltör

betörés; mit Einbruch der Nacht: az éj

beálltávalbetörik

betörik; beszakad

betörő

betű

betű szerint; szó szerint

betűrendes

betűz; betűzget

beugrik

beugrik vkihez; benéz vkihez

beutal

beutaló (üdülési)

beutazás

beutazik; bejár

beültet

beültet; elültet

beüt; beleüt

beütés

beüvegez

bevág; becsap

bevág; belevág

bevágás; hasadék

beválik

beválik; alkalmas

bevall; beismer; elismer

bevall; elismer

bevált; felvált; átvált (pénzt)

bevált (pénzt)

bevándorlás

bevándorló

bevásárlás

bevásárló

bevásárlókocsi

bevásárlókosár



bevásárlóséta

bevásárol

bevégez; befejez

bever

bever; belever

bevés; belevés

bevésődik; belevésődik

bevesz

bevesz; elfoglal; Abschied nehmen:

elbúcsúzik; den Hörer nehmen: felveszi a

kagylót; Platz nehmen: helyet foglal; Taxi

nehmen: taxit fogad; ein Zimmer nehmen:

szobát vesz ki; bérel; in Empfeng nehmen:

átvesz; wie mann's nimmt: ahogy vesszük;

etw. auf sich nehmen: felvesz; magára vesz

vmit; zu sich nehmen: magához vesz; zu sich

nehmen: elfogyaszt; bitte, nehmen Sie !:
bevétel

bevétel; jövedelem

bevételez

bevetés

bevetés (kat)

bevezet

bevezet; bejegyez

bevezet; megkezd; megindít

bevezetés

bevisz; behoz; importál

bevitel; behozatal; import

bevon

bevon; beborít

bevon; beborít; huzattal ellát

bevon; belevon

bevon; borít

bevonat; huzat

bevonul

bevonul; beköltözik

bevonul (kat)

bevonulás; beköltözés

bez. (bezárólag) /röv./

bezár

bezár; becsuk



bezár; befejez; den Vertrag abschließen über

Alterversorgung: eltartási szerződést köt;

eine Wette abschließen: fogadást köt
bezár; elzár; lezár; becsuk

bezár; lezár

bezár; lezár; becsuk

bezárkózik

bezáróan

bezáródik; becsukódik

bezáródik; bezárul

bezárólag

bezúz

Biblia

bíborpalást

bíborvörös

biceg; döcög; kacsázik

bika; Erlauer Stierblut: egri bikavér (bor)

bili

biliárd

bilincs

bilincs; béklyó

bilincs; béklyó; kötelék; am laufenden Band:

futószalagon
bilincsitől felold

billen; billent

billentyű

bimbó; rügy

bimbós

bimbózik; rügyez

biológia

bír; birtokol

bírálat; kritika

bíráló; kritikai

bíráló; kritikus

birka; juh

birkanyírás

birkózás

birkózik; küszködik; vívódik

bíró

birodalmi vasút

birodalom



bíróság

bírósági

bírósági tárgyalás

bírósági tárgyalóterem

bírság

birsalma

birtok

birtok; tanya

birtokbavétel

birtoklás; birtok; etw. im Besitze haben:

vminek a birtokában van
birtokmegosztás

birtokol; bír

birtokos

birtokos eset (nyelvt)

birtokos; tulajdonos

bitorol

bivaly; bölény

bizakodó; zuversichtlich sein: bizakodik;

bízikbizalmas

bizalmas barát; barátnő

bizalmaskodó

bizalmatlan

bizalmatlan; gyanakvó

bizalmatlankodik; gyanakodik

bizalmi

bizalmi (ember)

bizalom

bizalom; bizakodás; ich bin der festen

Zuversicht, daß ...: erősen bízom abban, hogy
bizalom; jm. Zutrauen schenken: bízik

vkibenbizalomgerjesztő; bizalomkeltő

bizalomteljes

bízik

bizomány

bizony; sőt

bizonyára; biztosan

bizonyít

bizonyít; alátámaszt

bizonyít; tanúsít



bizonyítás; bizonyíték; unter Beweis stellen:

bebizonyít
bizonyíték

bizonyíték; eine Probe mit etw. machen:

kipróbál vmit; eine Probe mit etw. anstellen:

kipróbál vmit; jn. auf die Probe stellen:
bizonyíték; igazolás; dokumentáció

bizonyítható

bizonyító erő

bizonyítvány

bizonylat

bizonyos; biztos

bizonyosság

bizonytalan

bizonytalan; homályos

bizonytalan; kétes

bizonyul vmilyennek

bizottság

biztat; kezdeményez

biztat; rábeszél

biztat; unszol; sich nötigen lassen: kéreti;

kínáltatja magát
biztatás

biztatás; rábeszélés

biztonság

biztonság kedvéért

Biztonsági Tanács

biztos

biztos; bizonyos

biztos; biztonságos; veszélytelen

biztosan; ja, warum nicht ?: miért ne ?; ja

nicht: dehogy
biztosít

biztosít; biztonságba helyez

biztosítás

biztosítási betétlap

biztosítási szerződés

biztosíték

biztosíték; kezesség; er leistet Gewähr dafür:

jótáll érte
biztosíték (műsz); die Sicherung brennt

durch: kiég a biztosíték



biztosítótű

biztosság; bizonyosság

blokád

blokád alá vesz; zár alá vesz

blúz

bóbiskol

bóbita

bocsánat

bocsánat; megbocsátás

bocsánatkérés; mentegetőzés; jn. um

Entschuldigung bitten: bocsánatot kér vkitől
bocsánatot kér

bocsánatot kér; mentegetőzik

bocskor

bódé

bodnár

bódultság; mámor

bodzabokor

bogáncs

bogár

boglárka

boglya; kazal; asztag

bográcsgulyás

bogyó

bohóc

bohókás

bohózat

bója

bojler

bojt

bók

boka

bokor; bozót; auf den Busch klopfen:

puhatolózik
bokrosodik

-ból, -ből

boldog

Boldogasszony

boldogít

boldogság



boldogtalan; unglücklich lieben:

viszonzatlanul szeret
boldogul

boldogulás; üdvösség

bolgár

bolgár (ember)

bolha

bólint; bólintgat; bivccent

bolond

bolond; bolondos

bolond; eszeveszett; verrückt machen:

megbolondít; verrückt werden: megbolondul
bolond; hóbortos

bolondos; mókás

bolt

bolt; üzlet

bolti ár

boltív

boltíves

boltozat

bolygó

bolyhos

bolyong; tévelyeg

bomba

bombasérült

bombasiker

bombatámadás

bombáz

bombázó

bomlás

bomlaszt

bomlaszt (átv.)

boncolás

bonyolult; kényes

bonyolult; kusza

bor; Wein in Flaschen: palackozott bor;

Wein vom Faß: hordós bor; den Wein lesen:
Borbála

borbély

borda

bordázat (hajó)



borgonyafánk; puffancs

borít

boríték

borítólap; boríték

borjadzik

borjú

borjúsült

borogat

borogatás

boróka

borona

borosta

borostyán

borostyánkő

borotva

borotva; elektrischer Rasierapparat:

villanyborotva
borotvaéles

borotválatlan

borotválkozik

borotvapenge

borozó

borpárlat; brandy

borravaló

bors; roter Pfeffer: paprika; ungarischer

Pfeffer: paprika
borsmenta

borsó

borsóhüvely

borsos

borszesz

bort házasít; bort vág

bortermelés; szőlőművelés

bortermelő; szőlősgazda

borult; borús; felhős

borús

borz

borzad; retteg; irtózik; es graut mir/mich vor

ihm: iszonyodom tőle
borzadás; borzongás; irtózat

borzalom; rém; rémség



borzasztó

borzasztó; iszonyú

borzasztó; rettenetes; rémes

borzong; fagyoskodik

borzong; remeg

borzongás

borzongató

bosszankodik

bosszant

bosszant; zaklat

bosszantás; zaklatás

bosszantó

bosszantó; kellemetlen; zavaros

bosszú

bosszú; an jm. Rache nehmen: bosszút áll

vkinbosszús

bosszús; auf jn. ungehalten sein: neheztel

vkirebosszús; haragos; mérges

bosszúság

bosszúság; felháborodás

bosszúság; kedvetlenség

bosszút áll

boszorkány

boszorkányság

bot; karó; rúd

bot; pálca

botanika

botanikus

botfülű

botladozik; botorkál

botorkál

botorkál; imbolyog

botorkál; tántorog

botrány

botrányos

boy

bozontos

bozontos; borzas; lompos

bozót

bozót (sűrű)



bőbeszédű

bőg; béget

bőg; jajveszékel

böjtöl; koplal

bölcs

bölcselkedik; filozofál

bölcsen; okosan

bölcsesség

bölcső

bölcsődal

bölcsőde

bőr

bőr; eine ehrliche Haut: becsületes ember;

aus der Haut fahren: kibújik a bőréből
bőráncú

bőrből való; bőr-

bőrgyógyász

bőrgyulladás

bőrkeményedés

bőrkiütés; das gibt den Ausschlag: ez a döntő

bőrmellény

börtön

börtönőr

bőség; fölösleg

bőség; fölösleg; felesleg

bőség; gazdagság

bőség; nagyság

bőség; túláradás

bőséges

bőséges; gazdag

bőséges; kiadós

bősz; dühös

bőven; bőségesen

Brazília

brazíliai

brazíliai (ember)

brekeg

brikett

bronzérem

bronzszínű; bronzvörös

bross; melltű



brosúra

brutális

bú; bánat; bántalom

búbánat

bubi (kártya)

búcsú

búcsújárás; zarándoklat

búcsúvétel

Buda

buggy; puff

búgó hang (telefon)

bugyborékol; buborékol; forr

bugyi

bugyog

buja

bújik; csúszik

bujtogat; lázít

bukás

bukás; kudarc

bukfenc; einen Purcelbaum machen:

bukfencet vet; einen Purcelbaum schlagen:
bukfencet vet

bukfencezik

bukta

Bulgária

bulla

bunda

bunkó; buzogány

bunkó; fej; búra

bunkós

bura; fedő

burgonya; krumpli

burjánzik

burkol; kibélel

burkolat; göngyöleg

burkolatlan; csupasz

burok; burkolat; lepel; in Hülle und Fülle:

nagy bőségben
burzsoázia

bús; bánatos

búskomor



búskomorság

búsul; bánkódik

busz

busz; autóbusz

buta; ostoba

buta; ostoba; hülye; das wird mir schon zu

dumm: ezt kezdem már unni
butaság; ostobaság

butik

bútor

búvár

búvóhely

búvóhely; rejtekhely

búvóhely; rejtekhely; Versteck spielen:

bújócskázik
búza

búzavirág

buzdít

buzgás; forrongás

buzgóság; buzgalom; mit großem Eifer: nagy

igyekezettel
buzog; forr

buzog; pezseg; forr

büdös

büfé

bükkfa

bükkfából való

bükköny

bűn

bűn; vétek

bűn; vétek; hiba; jn. Schuld geben: okol vkit;

hibáztat vkit; schuld sein an etw.: ő az oka

vminek
bűn; vétek; kihágás

bűnbak

bűnbánó; töredelmes

bűnbe visz

bűnhődés

bűnhődés; vezeklés

bűnhődik; vezekel

bűnös; vétkes



bűnözés

bűnözik; vétkezik

bűnöző; börtöntöltelék

bűnrészesség

bűntény; bűntett

büntetés; bírság

büntetés; fenyítés

büntethető; büntetendő; bűnös

büntetlen

büntetőeljárás

büntetőjogi

büntetőparancs

büntetőrúgás; büntetődobás (sp)

bűnügy

büszke

büszkélkedik; pöffeszkedik

büszkeség; voller Stolz: büszkeséggel telve

bűvész

bűvész; varázsló

bűvészkedik

bűvészmutatvány

bűvészmutatvány; szemfényvesztés; káprázat

bűvkör

bűvös; mágikus

bűz; büdösség

bűzlik; hier stinkt's: itt büdös van; hier

stinkt's: itt bűzlik valami
camping

campingágy

campingfőző

cápa

cár

cédrus

cédula

cég

cégbolt

cégér; cégtábla

cégjelzés

cégtábla

cégvezető



céh

cél

cél; értelem; das war der Zweck der Übung:

ez volt a cél; az egész erre ment ki
célba vesz; céloz

célgömb

céljából; végett

célkitűzés

cella; zárka

celofán

céloz

céloz; törekszik

céloz; utal

célpont

Celsius-fok

célszerű

célt ér; elér

céltábla

céltalan

céltalan; értelmetlen

céltudatos

célzás; intés; figyelmeztetés; jel; ein Wink mit

dem Zaunpfahl: félreérthetetlen célzás
célzás; utalás

célzatos

cement

centrifuga

centrifugáz

cérna

cérnaszál

ceruabél; golyóstollbetét

ceruza

Chile

chilei

chilei (ember)

cibál; megtépáz

cibál; rángat

cibál; rángat; tépdes

cica

cicoma; dísz

cicomázkodó



cifráz; cikornyáz

cigány

cigánypecsenye

cigányzene

cigányzenekar

cigaretta

cikk; fejezet

cikk; tanulmány; fogalmazás

ciklámen

ciklikus

cikornya; kacskaringó; kacskaringós vonal

cilinder

cím

cím; felirat

cimbora

címén

címer; Kopf oder Wappen: fej vagy írás

címerpajzs

címke

címkép

címsor (nagybetűs) (nyomda)

címszó

címszó; vezérszó

címzés

címzett

cincog

cinikus

cink; horgany

cinke; cinege

cinkostárs

cipekedik

cipel

cipész

cipó; kenyér (egész)

cipó; vekni

cipő; jm. etw. in die Schuhe schieben: ráken

vkire vmit
cipőfűző

cipősarok; einen reißenden Absatz finden:

nagyon kelendő
Ciprus



ciprus (növény)

cipzár

cirill

ciripel; cirpel

cirkál

cirkáló (hajó)

cirkusz

cirógat

ciszterna

citera

citrom

civakodás

civakodik

civakodik; veszekszik; perlekedik

civakodó

civakodó; házsártos

civilizál

civilizálatlan; vad

cívódás

cókmók; holmi

comb (állat)

comb (állaté) (Ausztria)

cölöp; dúc

cölöp; karó

cölöpöz; karóz

cövek; karó

cövekel; kikaróz

cucli; didli

cukor

cukorbajos; cukorbeteg

cukorborsó

cukorka

cukormáz

cukortartó

cukrász

cukrászda

cukrosít

cukroz

cuppan; loccsan

cuppant



csábít; rávisz

csábító

csahol

csak

csak; csupán

csak; für erste: először is; für erste: egyelőre;

erst dann: majd csak akkor
csákány

csakhamar

csaknem; majdnem; szinte; schier

unmöglich: teljesen lehetetlen; es soll mich

schier bedünken: úgy rémlik; úgy vélem
csal

csal; megcsal

csal; szédeleg; szédít; szélhámoskodik

család

család; nach Hause: hazafelé; zu Hause:

otthon; er und sein genzes Haus: ő és az egész

háza-népe; von Hause aus: otthonról; von

Hause aus: születésétől fogva
család; nemzetség

családi állapot

családi ház

családi pótlék

családias; bizalmas

családnév

családtag

családtag; hozzátartozó

csalán

csaláncsípés

csalárd; csaló; csalóka

csalás

csalás; szédelgés; szédítés; szélhámosság

csalétek

csalfa

csalhatatlan

csaló

csaló; gazember; csirkefogó

csaló (kártya)

csaló; szédelgő; szélhámos

csaló; szélhámos



csalódás

csalódás; kiábrándulás

csalódást okoz; kiábrándít

csalódik

csalódik; kiábrándul

csalódik; téved

csalogat

csalóka

csámcsog

csámpás

csap

csáp; tapogató

csapadék

csapágy

csapás

csapás (átv.)

csapás; megpróbáltatás

csapással/ütéssel feldönt; kidönt

csapat

csapat; csoport

csapat (tizenegy fős) (sp)

csapatonként

csapda

csapda; kelepce

csapkod; verdes

csapóajtó

csapódik; csattan; Luft schnappen: levegőt

szívcsapong

csapos; csaplár

csapószék; felcsapható ülés

csapózár

csapszék

csarnok

császár

császárnő; császárné

csat; kapocs

csata; ütközet

csatár (sp)

csatároz

csatatér



csatlakozás; belépés

csatlakozik

csatlakozik; bekapcsolódik

csatlakozik; belép

csatlakozik; társul

csatlakozik vmihez; az etw. stoßen: határos

vmivel
csatlakozó (dugós)

csatlakozóaljzat; konnektor

csatlós

csatol; mellékel

csatolás; csatlakozás

csatorna

csatornáz

csattan; csattog

csattanás

csattanó

csattint; kattint

csattog; zeng; énekel (madár)

csavar; sróf

csavaranya

csavaranya (műsz)

csavargó

csavarhúzó

csavarkulcs; villáskulcs; franciakulcs

csavarmenet

csavarodik; gyűrűzik; nach Atem ringen:

levegőért kapkod; die Hände ringen: kezét

tördeli
csavarodik; tekerődzik

csavarog

csavarog; kószál

csavarszerű

csecsemő

cseh

cseh (ember)

cseh (nyelv)

Csehország

csehszlovák

csehszlovák (ember)

Csehszlovákia



csekély; jelentéktelen

csekély; kevés; kicsiny; alacsony; silány;

nicht im geringsten: legkevésbé sem
csekélyebb értékű; silány

csekélyebb; silányabb

csekélység; kicsiség

csekélység; semmiség; auf die Spur bringen:

nyomra vezet
csekk

csel

csel; tőrbecsalás

csélcsap; csapodár; ingatag

cselekedet

cselekedet; cselekmény

cselekedet; tett

cselekszik; mit etw. handeln: kereskedik

vmivel; mit jm. handeln: alkudozik vkivel;

um was handelt es sich denn ?: miről is van

szó ?; worum handelt es sich denn ?: miről is

van szó ?; wovon handelt dieses Buch ?:
cselekszik; tesz; alkot

cselekvő; ható; alkotó

cseles; ravasz; alattomos

cselkvő mód (nyelvt)

csellista

cselszövő

csemege

csemege; desszert

csempe

csempész

csempész; üzérkedik

csempészáru

csempészet

csempészik

csempéz

csend; némaság; hallgatás

csendben lefekszik (kutya)

csendélet

csendes

csendes; békés

csendes; halk



csendes; hallgatag

Csendes-óceán

csendes-óceáni; der Pazifische Ozean:

Csendes-óceán
csendőrség

cseng

cseng; hangzik

csenget

csengetés

csengő

csepeg

csepeg; csöpög; csurog

csepegtet

csepegtet; csurgat

csépel

csepereg

cséphadaró

cséplés

csepp

cseppenként

cseppkő

csere

csere; kicserélés

cserebogár

cserép

cserepes virág

cserépkályha

cseresznye

cseresznyepálinka

cserje; bokor; bozót

cserjés; bozót

cserjés; bozótos

cserkész

cserzővarga; tímár

csésze

csészealj

csetepaté

csettint

csettint; pattint

cseveg; elbeszélget

csevegés; fecsegés



csibe

csibe; csirke

csibész; kölyök

csicsereg; csiripel

csicsergés; csiripelés

csiga

csiga (műsz)

csigalépcső

csigasor (emelő)

csigolya

csík; sáv; szalag

csiklandós

csiklandoz

csiklandoz; ingerel

csikó

csikorgat; ropogtat

csikorog

csikós

csíkos; csíkozott; sávos

csíkos; sávos

csíkoz; sávoz

csillag

csillagász; asztronómus

csillagászat

csillagos

csillagvizsgáló

csillagzat

csillám

csillámlik; csillog

csillámlik; csillog; villog

csillapít; enyhít

csillapít; enyhít; elállít

csillapíthatatlan

csillár

csille

csille (bánya); ein scharfer Hund: harapós

kutya; blöder Hund: barom; auf den Hund

kommen: lezüllik
csillés (bánya)

csillog; fénylik

csillogás; csillámlás



csillogás; fény; ich habe keinen Schimmer

davon: sejtelmem sincs róla
csillogás; villogás

csimpánz

csinos; takaros

csinos; takaros; fess

csinos; takaros; rendes; jó; szép

csintalan

csintalan; pajkos

csíny

csíp; mar

csíp (rovar)

csipeget

csiperkegomba

csípés

csipesz

csipet

csipke

csipkebokor

csipked; piszkál; bőszít

csipkelődik; gúnyolódik

csipkelődik; kötekedik

csipkelődik; piszkál; piszkálódik

csipog

csípő

csípőcsont

csípőfogó

csípős

csípős; éles (átv.)

csiptető; szorító

csíra

csírátlanít

csírázik

csiriz

csirke; csibe

csirke (rántani való)

csirkefogó

csiszol

csiszol; fényez; políroz

csiszolás

csiszolat



csiszolatlan

csíz

csizma

csizma füle

csizmás

csizmaszár

csobog

csobogás; pacskolás; pancsolás

csoda

csodálat

csodálatba ejt

csodálatba ejt; meglep

csodálkozás; csodálat; jn. in Verwunderund

setzen: csodálatba ejt vkit
csodálkozik; ámul

csodálkozik; bámul

csodás; csodálatos

csodaszép

csók; Gruß und Kuß: sok csókkal és

öleléssel; mit tausend Kuß: sok csókkal és
csoki

csókol; csókolózik

csokoládé

csokor; bokréta

csokor; szalag

csomag

csomag; köteg

csomagfelvétel

csomagkiadás

csomagküldő szolgálat

csomagmegőrző

csomagol

csomagolás

csomagolópapír

csomagonként

csomagpótdíj

csomagszállítás; csomagkézbesítés

csomagtartó

csomó

csomó (hajózás is); bog; görcs

csomó; köteg



csomó; nyaláb

csomóz; csomót köt

csónak

csónak; naszály

csónakmotor (külső)

csonk

csonka

csont

csontból való; csont-

csonthéjas gyümölcs

csontos

csontváz

csontvelő

csoport

csoportos utazás

csoportosít

csoportosul

csoportosul; összeverődik

csorba

csorbult

csordultg telt; telis-tele

csoszog

csóválja a farkát

cső

csöbör

csőcselék

csőcselék; banda

csőcselék; irgewie gesinnt sein: vmilyen

szellemű; érzelmű; felfogású
csőcsonk (műsz)

csőd

csőd; einen Krach mit jm. haben:

összeveszett; haragban van vkivel; einen

Krach machen: patáliát csap; mit Ach und

Krach: nagy nehezen; ímmel-ámmal; unter

Ach und Krach: nagy nehezen; ímmel-ámmal
csőd; pleite gehen: tönkremegy; csődbe jut;

pleite sein: tönkrement; csődbe jutott
csődör; mén

csődület

csődület; jm. etw. zuleide tun: megbánt;

bántalmaz vkit



csökevény

csökken

csökken; esik

csökken; esik (átv. is)

csökken; kisebbedik

csökkenés

csökkent

csökkent; enyhít

csökkent; kevesbít

csökkent; kisebbít

csökkent; redukál

csökkentés

csökkentett munkaidő

csömör; überdrüssig sein: elege van; sie ist

seiner/ihn überdrüssig: megun vkit
csöndes; csendes; rejtett

csőr

csörgedezik

csörlő

csörög; csörömpöl

csörög; zakatol; kerepel

csörömpöl; zörög

csörtet

csővég (műsz)

csúcs; hegy; él

csúcs; tető

csúcsforgalmi óra

csúcsforgalom

csúcsforgalom; főidény; főszezon

csúcspont

csúcspont; tetőpont; schnell in die Höhe

fahren: hamar felfortyan; schnell in die Höhe

gehen: hamar felfortyan; nicht ganz auf der

Höhe sein: nincs a legjobb formában
csúcstalálkozó

csúcsteljesítmény

csúfnév; gúnynév

csúfol; csúfolódik

csúfság

csúfság; gyalázat; mit Schimpf und Schande:

szégyenszemre



csuha / kámzsa

csuka

csuklás; den Schlucken haben: csuklik

csukló

csukló (műsz)

csuklópánt; sarokvas

csuklya

csukva tart; zárva tart

csúnya

csúnya; csúf

csúnya; csúf; rút

csupa; er ist ganz Ohr: csupa fül

csupa; merő; lauteres Gold: színarany; das

sind lauter Lügen: ez csupa hazugság
csupa vér

csupán

csupán; csak; csakis; pusztán

csupasz; fedetlen

csupasz; fedetlen; mentes; nélküli

csupor

csurgó; vom Regen in die Traufe: csöbörből

vödörbe
csuromvizes

csúszik; csúszkál

csúszik; kúszik; mászik

csúszik; mászik; vánszorog

csúszik; vonszolódik

csúszka

csúszómászók

csúszós; síkos

csutak

csücsök

csüng; függ; lóg

csűr

csűr; pajta

csűr; pajta; magtár; raktár

csűr-csavar; elferdít

csűr-csavar; kibúvót keres

csűr-csavar; magyarázgat

csütörtök



csütörtöki

csütörtökön; csütörtöki napokon;

csütörtökönként
csütörtökönként; minden csütörtökön

D (Dél) /röv./

+D szerint; -hoz, -hez, -höz képest;

értelmébendac; makacsság; dir zum Trotz: ellenedre

dacol

dacos; durcás

dadog; gagyog

dadog; hebeg

dagad; duzzad; emelkedik

dagadt; duzzadt

dagadt; felfuvalkodott

dagály

daganat

daganat; tumor

dagaszt

dagaszt; duzzaszt

dajka

dákó

dal; dallam; nóta; auf keine Weise:

semmiképp; in keiner Weise: semmiképp
dal; ének

dal; sanzon

dalia

daliás

dallam; melódia

Dalmácia

dalmáciai; dalmát

dán (ember)

Dánia

dániai

Dániel; Dani; Danika

dara

darab; rész

darabáru

darabka

darabka; hulladék

darabonként

darabos



darabszám; mennyiség

darált paprika; paprikapor

darás

darázs

daru (gép)

daru (madár)

datolya

db. (darab) /röv./

de; azonban; pedig; hanem; aber und

abermal: újra meg újra
de igen; dehogynem

december

dédanya; dédnagymama

dédapa; dédnagyapa

dédelget

dédunoka

defekt

dékán

dél; délidő; zu Mittag: délben; des Mittags:

délben
dél (égtáj)

dél-afrikai

délben

délceg

délelőtt

délelőtt; des Vormittags: délelőttönként

délelőtti

délelőtti műszak

délelőttönként

déli

déli; dél felé

déli rész; déli vidék

délibáb

Déli-sark

délkelet

délkeleti

délnek; dél felé

délnyugat

délnyugati

délután

délutáni



délutánonként

demagóg

demilitarizál

demokrácia

demokrata

demokratikus

demonstrál; tüntet

denevér

deportál

dér

derék

derék; alapos

derék; derekas

derék; jó; becsületes

derék; karakán; belevaló

derék; kiváló

derék; tisztes; tisztességes

derekas

derekas; alapos

derekasan; jól

derékbőség

derékszíj (fegyvernek)

derékszögű; merőleges

derékszögű négyszög

derelas; derék

dereng; virrad; es dämmert mir: dereng

nekemderít (műsz)

derű; vidámság; derültség

derül; tisztul

derült

derűs

derűs; kellemes

derűs; vidám

deszka

deszka; palánk

deszkából való

detektívregény

deviza

dezertál

dézsa



diadal

diadalittas

diadalmaskodik

diadalmenet

diagnózis

diák; főiskolai hallgató; egyetemista

diáklány; főiskolai hallgató lány; egyetemista

lány
diákotthon; diákszálló; kollégium

dialektus

dialógus; párbeszéd

dicsekszik

dicsekszik; henceg; kérkedik

dicsekszik; kérkedik

dicsekvés; hencegés; kérkedés

dicsekvő; hencegő; kérkedő

dicsér

dicséret

dicséret; um jeden Preis: minden áron;

mindenáron; zum halben Preis: féláron
dicséretes

dicséretes; dicséretre méltó

dicső; dicsőséges

dicsőít

dicsőít; magasztal; dicsér

dicsőség

diéta

diétás

díj; jutalom

díjaz; fizet

díjaz; jutalmaz

díjaz; megfizet

díjaz; megfizet; megjutalmaz

díjlovaglás (sp)

díjmentes; illetékmentes

díjmentes; költségmentes

díjnyertes; kitüntetett

díjszabás

díjszabás; tarifa

diktál

diktátum



diktatúra

dinamika

dinnye

dió

dióbél

dióhéj

diótörő

diploma

diplomácia

diplomáciai

diplomata

diplomatikus

disszonancia; rossz hangzás; hamis hang

dísz

dísz; díszítés; díszítmény

dísz; ékesség

díszebéd; díszvacsora

díszeleg; pompázik

díszhely

díszít; cicomáz

díszít; ékesít

díszítés

diszkosz

diszkosz (sp)

diszkoszvetés

díszlet; színfal; kulissza

díszmenet

díszműáruk

disznó; koca

disznó; sertés; Gefüllte Schweinsrouladen:

töltött disznótekercs; Schweinskotelett mit

Reis: disznókaraj rizzsel
disznólkodik

disznóság

disznósajt

disznósült

díszoklevél

díszpéldány

dísztávirat

díszterem

divat



divatáruház; divatkereskedés

divatárusnő

divatba hoz

divatbáb

divatbemutató

divatbolond

divatcikk

divatlap

divatos

divatos; kelendő

divatszakma

dob

dob; hajít

dob; hajít; vet; hány (átv. is)

dobál; hajít

dobás; hajítás vetés

dobog

dobog; lüktet

dobogó

dobol

dobos

doboz

doboz; skatulya

dobverő

docens

dog

doh; dohosság; penész

dohány

dohányáru

dohánybolt

dohányos

dohányzik

dohányzóasztal

dohos

dohos; fülledt

dohos; korhad

dokk

doktor

doktorál

doktorátus



doktornő

doktorrá avat

dokumentumfilm

dolgos; munkás

dolgos; tevékeny

dolgozik

dolgozik; bánik vmivel

dolgozó

dolgozó; hivatását gyakorló

dolgozó; munkás

dolgozószoba

dolgoztat; auf etw. hinarbeiten: törekszik

vmiredolog

dolog; izé; dummes Zeug: hülyeség; buta

beszéd; verworrenes Zeug reden: össze-vissza
dolog; tárgy; holmi

dologi

dóm

domb; halom

dombnak fel

domborulat

dombos

dombvidék

dombvonulat

dominál

domonkos (szerzetes)

dorombol

dorong

Dorottya

dosszié

dosszié; irattáska

dózis

döf; szúr

döfés; szúrás

dög; állat (átv.)

dögfáradt

döghús

döglött

dől

dőlés; ereszkedés

dölyfös; felfuvalkodott



döngöl

döngöl; cölöpöz

dönt; döntést hoz; ein Urteil fällen: ítéletet

hozdönt; határoz

dönt; választ

döntés; határozat; eine Entscheidung treffen:

határozatot hoz; döntést hoz; határoz; eine

Entscheidung fällen: határozatot hoz
döntésre jogosult

döntő; mérvadó

döntő (sp)

döntő tényező

döntőbíró

dörgés; robaj

dörgölőzik

dörög

dörzsöl; súrol

dörzsölés

dörzspapír

dőszöl; dúskál

dötnő; sarkalatos kérdés

dőzsöl; in etw. schwelgen: dúskál vmiben

drága; teuer werden: megdrágul; wie teuer

ist das ?: mennyibe kerül ez ?
drágakő

drágaság; drágulás

drágít

drágul

dráma

drámai

drámaíró

drasztikus

Dráva

dressz; mez (sp)

Drezda

drogéria; illatszerbolt

dromedár; egypúpú teve

drótkötélvasút; drótkötélpálya

drótnélküli

dudál; tülköl

dúdol; dúdolgat



dudor

dudor; bütyök; gumó

dudorodás

dudva; gaz

dugattyú

dugó

dugó; csap (hordón)

dugó; dugasz

dugóhúzó

dugós csatlakozó

dugós érintkező; csatlakozó (műsz)

dulakodik

Duna

Dunántúl

dundi; molett

dunna

durran; csattan; pattan; die Farbe knallt: a

szín rikít; der Motor knallt: a motor kopog;

es knallt: lőnek; lövöldöznek
durranás; csattanás; Knall und Fall: hirtelen

durrant; pufogtat

durva

durva dara

durva; goromba

durva; vad; műveletlen; gondozatlan;

ápolatlandurvaság

durvaság; gorombaság

dúsgazdag

dúvad

duzzad; dagad; von Gesundheit strotzen:

majd kicsattan az egészségtől
duzzadt; dudoros

duzzasztógát

duzzasztómű; gát

duzzog

dübörög; morajlik

dübörög; zúg

düh

düh; dühöngés; méreg

düh; őrület

dühöng



dühöng; tombol; dúl

dühös

dühös; dühöngő; dühödt

dühroham

düledezik

düledező

dűlőút

dzsessz; jazz

É (Észak) /röv./

ebből a szempontból; abból a szempontból

ebből; innen

ebéd

ebéd utáni alvás

ebéd; zu Mittag essen: ebédel

ebédlő

ebédlőasztal

ebédszünet

ébenfa

éber

éber; eleven (átv.); wach bleiben: ébren

marad; virraszt
éberség

ebihal

ébren levő; nem alvó; álmatlan

ébren van; virraszt

ébreszt; felébreszt; kelt

ébreszt; felkelt

ébresztőóra

ecet

ecset

ecsetel

ecsetel; leír

eddig; a mai napig

eddigi

edény

édes

édesanya

édesít

édeskés

édeskevés

édesség



édességbolt

édességek

edz

edzés

edző; tréner

effektív; tényleges

efölött

ég

ég; égbolt; menny

égbekiáltó

egér

egerészik

egerészölyv

égerfa

egérfogó

egérke; er ist mäuschenstill: meg semm

mukkanégés

égésfolt

égéstermék

egész

egész éjjel

egész; teljes

egészéges humor; talpraesettség

egészen

egészen biztos; bizonyos

egészen fiatal

egészen más

egészen téves

egészség

egészséges; gesund werden: meggyógyul

egészségtelen; allzuviel ist ungesund: jóból is

megárt a sok
egészségügy; higiénia

egészségügyi

éget; megéget

éget; perzsel; tűz; csíp; mar; es brennt !: tűz

van !
égetés; kiégetés

éghajlat; klíma

éghajlati; klimatikus

éghajlatváltozás



égi; mennyei

égigérő

égiháború; zum Donnerwetter !:

mennydörgős mennykő !
égitest

égő

égő; lángoló

égszínkék

egzotikus

egy

egy főre jutó termelés

egy órányi járás

egy részről sem

egy sem

egyágyas szoba

egyáltalán

egyáltalán; irgend etwas: bármi; akármi;

valami; irgend jemand: bárki; akárki;

valaki; irgend so ein: valamilyen; amilyen
egybeesik; egybevág

egybehangol; összhangba hoz

egybehangzik

egybehangzó; egyetértő

egybekel

egybekelés; esküvő; nász

egybevág

egybevesz

egyéb; más

egyéb /röv./

egyedárusítás

egyedi darab

egyedül

egyedül álló (magányos)

egyedülálló (kiváló)

egyedüli; kizárólagos

egyedüli; páratlan

egyelőre

egyelőre; ideiglenesen

egyélű

egyemeletes

egyén; egyed



egyenáram

egyenes

egyenes adás; közvetlen adás; élő adás

egyenesen; egyenest

egyenest; egyenesen

egyenest; nyílegyenesen; tüstént

egyenetlen

egyenetlen; egyenletlen; nem egységes

egyenetlenség; egyenletlenség

egyenget

egyenget; jn. arg zurichten: jól helybenhagy

vkit; megver vkit; jn. übel zurichten: jól

helybenhagy vkit; megver vkit
egyenget; simít

egyéni

egyéni gazdaság

egyéni utazás

egyenjogú

egyenként; külön

egyenként; külön; részletekben

egyenlet

egyenletes

Egyenlítő

egyenlő; egyforma

egyenlő; egyforma; ein Gleiches tun:

hasonlóan cselekszik; jár el
egyenlő oldalú

egyenlőség; azonosság; jm. an etw.

gleichkommen: felér vkivel vmiben
egyenlőtlen

egyenlőtlen; különböző

egyenlővé tesz

egyenlővé tesz; kiegyenlít

egyenlővé tétel

egyenrangú

egyenrangú; egyenértékű

egyenruha

egyensúly

egyértelmű

egyértelmű; félreérthetetlen

egyes



egyes; némely; némi; bármely; bármi

egyes (szám)

egyes szám (nyelvt)

egyes; szórványos

egyes-egyedül; anyátlan árván

egyesek

egyesít

egyesít; párosít

egyesítés

egyesül

egyesülés

egyetem

egyetem (köznyelvben)

egyetemes; általános

egyetemes; univerzális

egyetemi tanár; professzor

egyetértés

egyetértés; beleegyezés

egyetértés; egység

egyetértő

egyetlen; páratlan; egyedülálló

egyéves

egyezer

egyezik

egyezik; egybevág

egyezmény

egyezség; megállapodás

egyféle; egyforma

egyforma; egyenletes; egyhangú

egyforma; egyhangú

egyforma; ugyanolyan; egyenlő; hasonló;

azonosegyformaság

egyhangú

egyhangúság; sivárság

egyhavi

egyház

egyházi

egyházi év

egyházi; papi

egyházközség; hitközösség; gyülekezet



egyidejű

egyidejűen; egyidejűleg

egyik sem; keiner von uns: egyikünk sem;

keine weiß es: senki sem tudja
Egyiptom

egyiptomi

egyiptomi (ember)

egyirányú út; egyirányú utca

egyke

egykedvű

egykedvű; flegmatikus

egykedvűség

egykezes; félkezes

egykezű; félkezű

egykor

egykor; hajdan; majd

egykor; valamikor

egykori

egykori; hajdani

egylet; egyesület; im Vereine mit jm.: vkivel

együtt; karöltve
egymás

egymás fölé

egymás fölött; egymáson

egymás körül

egymás mellé

egymás mellett

egymás után; sorjában

egymásba akaszkodik

egymásba; egymásban

egymásba szald; egymásba fut

egymáshoz

egymáshoz; össze

egymásközt

egymásnak

egymásnak; egymásért

egymáson

egymásra

egymást

egymástól távol van; egymástól távol fekszik

egymásután



egymásután; sorrend

egynapi; egynapos

egynézetű; rokonérzelmű

egyórai; egyórás

egyöntetű

egyrészes

egyrészt; részint; egyrészről

egység

egységár

egységes

egységes; einig sein sich: megegyezik

egysoros

egyszáz

egyszer; csak

egyszer; egykor; auf einmal: egyszerre csak;

nicht einmal ...: még ... sem; nun einmal: így

hát; es war einmal ...: egyszer volt, hol nem

volt ...; es war einmal ...: hol volt, hol nem
egyszer sem; einmal ist keinmal: egyszer még

elcsúszik
egyszer valamikor

egyszeregy

egyszeres

egyszeri; egyedülálló; páratlan

egyszeriben; egy pillanat alatt; egy csapásra

egyszerre; egyúttal

egyszerű

egyszerű; dísztelen

egyszerű; szimpla

egyszerűen; kereken

egyszerűség

egyszerűsít

egyszínű

egyszobás

egyszólamú

egytagú (szó)

egytálétel

egyúttal; ugyanakkor

együgyű

együgyűség

együtt



együtt; egymással

együtt; együttesen

együtt; közösen

együtt; közösen birtokol

együtt; közösen használ

együtt marad

együtt; szintén; ... is jön

együtt; szintén utazik

együttélés

együttérez; vele érez

együttérzés

együttes

együttlét

együttműködés

együttműködik; közreműködik

egyvágányú

egyvalaki

egyvalami; mit einer Hand: félkézzel; was für

ein/eine/eines ?: milyen ?; einer/eine von

euch: egyikőtök
éhen hal

éhes

ehető

éhezik; koplal; es hungert mich: éhezem

éhínség

éhség; Hunger leiden: éhezik

e.i. (ez idő szerint) /röv./

e.i.sz. (ez idő szerint) /röv./

éj; éjszaka; éjjel

éjfél

éjféli

éjfélkor

éjjel; éjszaka

éjjelente

éjjeli; éjszakai

éjjeli fekvőhely; hálóhely

éjjeli forgalom

éjjeli műszak; éjszakai műszak

éjjeli szállás

éjjeli szállást ad

éjjeli zene



éjszakákon át

ejtőernyő

ék

eke

ékesség; dísz

ékesszólás

ekevas

ekfogad; elismer

ekkor; akkor

ekkor; aztán

eközben; aközben

eközben; ezalatt

eközben; ezalatt; miközben

ékszer

ékszerek

ékszerész

él

él (éle vminek); szél; perem

el; félre; oda; távol; weg da !: el innen !; es ist

weg: eltűnt; elveszett; er ist ganz weg:

egészen odavan; in einem weg: egyfolytában;
él; in den Tag leben: egyik napról a másikra

élel nem adósodott; tehermentes

él; tevékenykedik; működik

el; tova

el; tovább; fort mit dir !: távozz !; takarodj !;

in einem fort: egyfolytában; und so fort: és

így tovább
elad

elad; elidegenít

eladás

eladási ár

eladhatatlan

eladható; kelendő

eladó; elárusító

eladó; kapható

eladó; megvásárolható

eladó; megvásárolható; käuflich erworben:

vásárolt; megvett
eladónő; elárusítónő

eladósodás



eladósodik; sich an jm. verschulden: vétkezik

vki ellen
elágazik

elágazik; szétágazik

elágazó

elajándékoz

elakad; felmondja a szolálatot; csütörtököt

mondelakad; megreked

elakadásjelző háromszög

eláll

elállít; elzár

elálogosítás

elalszik

elalszik; kialszil

elalszik vmit; ich habe mich verschlafen:

elaludtam
elaltat

elámít; becsap

elámul; elcsodálkozik; elbámul

eláraszt

eláraszt; ellep

eláraszt; elönt

eláraszt; önt

elárul

elárulja magát

elárverez

elárvul

elás; eltemet

elasztikus; rugalmas

elátkoz

elátkoz; elítél

elátkoz; im weiteren Verfolg: a továbbiakban

elavul; elöregszik

Elba

elbeszél; mesél; man erzählt sich ...: azt

beszélik ...
elbeszélés

elbír; elvisel; eltűr; kiáll

elbizakodott; öntelt

elbizakodottság; önteltség

elbocsát



elbocsát; elereszt; elenged

elboldogul vhogy; segít magán

elborul; elsötétül

elborul; sötétedik

elbúcsúzik

elbúcsúzik; es empfehlt sich: ajánlatos; sich

empfehlen lassen: üdvözletét küldi
elbújik

elbuktat; felbuktat; eldönt; feldönt; taszít

elbűvöl

elcukrosodik

elcsábít

elcsábít; elcsal

elcsalogat; kicsal

elcsen

elcsen; er war mausetot: szörnyethalt; er war

maustot: szörnyethalt
elcsenevészesedik

elcserél; kicserél

elcserél; kicserél; felcserél

elcsigáz; agyongyötör

elcsügged

elcsüggeszt

eldob; elhajít; elvet

eldob; félredob; eldobál; szétdobál

eldolgozgat; bajlódik

eldorbézol

eldől; elválik; sich entscheiden für etw.: dönt

vmi mellett
eldönt

eldönt; elhatároz

eldöntetlen

eldörzsöl; elmos

elé

elé ad; elé tesz

elé áll; etw. vorstellen sich: elképzel vmit

elé dob; elé vet

elé; eléje; elébe

elé helyez; elé tesz

elé húz

elé ír



elé megy; elé jön

elé tart; előre tart

elé tesz

elé tesz; elé rak

éle vminek

éle vminek (átv.)

eléakaszt

elefánt

elefántcsont

elég

elég; elegendő

elég; elegendő; elégséges

elég; eléggé

elég; elégséges; elegendő

elég; elégséges; elegendő; sich an etw.

genügen lassen: megelégszik vmivel
elegáns; sikkes

elégedetlen

elégedetlenkedik

elégedett

elegendő

elegendő; elég

elegendő; kitelik; beéri vmivel

eleget tesz

eleget tesz vminek

elégetés

elégségesség; megelégedés; zur Genüge:

eléggéelégtelen

elégtétel

eleinte; kezdetben

elejt; leterít (vadat)

elektromos

Elektromos Művek

élelem; élelmiszer; elemózsia

élelmez

élelmez; ellát

élelmiszer

élelmiszerbolt

elem

elemel; elcsen; megfúj; ellop

elemez



elemi

elemi oktatás

élen áll; vezet

elenged

elenged; elbocsát

elenged; leenged; felenged

elenged; megenged

elengedés

elengedhetetlen

elengedhetetlen; feltétlen

élénk

élénk; éber; munter werden: felébred; er ist

schon munter: már ébren van
élénk; eleven

elenyészik

elenyésző

eleped; elsenyved; elpusztul

elepeszt

elér; beér

elér; elnyer

elér; kitesz (összeg)

elér (sikere van)

elér; terjed vmeddig

elér; utolér

elér vmit; viszi vmire

elereszt; elenged

elérhetetlen

elernyed; ellankad

elértéktelenedik

elértéktelenít; leértékel

elérzékenyítő

éles

éles eszű; éles elméjű

éles felfogású; éleseszű

éles hallású

éles; metsző; csípős

elesett (kat)

elesik; feldől

elesik; leesik; elbukik; felbukik; ledől

elesik; összerogy



elesik; über jn./etw. herfallen: nekiesik

vkinek/vminek
élesít; kiköszörül; kihegyez

éléskamra

élesztő

élet; das Leben und Treiben auf der Straße:

az utca forgataga; ums Leben kommen: életét

veszti
életbeléptetés

életfogytiglan

életfontosságú; életbevóan fontos;

létfontosságúéletjel

életképes

életkor

életkor; öregség

életkörülmények

életlen

életmód

életnagyságú

életpálya; pályafutás

életrajz

életre kelt; felélénkít

életszínvonal

élettárs

élettelen; mein Lebtag: életemben

életunt

életveszély

életvidám

elévág; megelőz

eleven eszű

eleven; fürge; élénk; ein reges Leben:

mozgalmas élet; rege werden: feléled
elévül

elévülhetetlen; örök

elfajul

elfajulás

elfárad; kifárad; kimerül

elfárad; lankad

elfáraszt; kifáraszt; kimerít

elfecsérel; elpazarol; eltékozol; die Zeit

vergeuden: elvesztegeti az időt



elfekszik; lefekszik; Eier legen: tojik; Eier

legen: petét rak; petézik; der Wind legt sich:

eláll a szél; sein Zorn legt sich: lecsillapodott
elfelejt; megfeledkezik

elfelejt (tanultat)

elfér; befér

elferdít (átv.)

elfog

elfog (átv)

elfog; damit kommt er bei mir nicht an: ezzel

nem ért célt nálam; es kam ihn ein Grauen

an: elfogta az irtózás; schlecht ankommen:

rosszul jár; es kommt darauf an: attól függ;

es kommt ihm sehr darauf: nagyon fontos
elfog; foglyul ejt

elfog; megfog; elkap; befog

elfog; megfog; megragad

elfogad

elfogad; eltűr; elvisel

elfogadás

elfogadhatatlan

elfogadható

elfogás; elfogatás; foglyulejtés

elfoglal; megszáll

elfoglalás

elfoglalt

elfogódott

elfogulatlan

elfogult

elfogy

elfogy; elenyészik

elfogyaszt

elfogyaszt; elkölt

elfogyaszt; felemészt

elfojt

elfojt; elnyom

elfojtott

elfolyik

elfolyik; lefolyik; összefolyik

elfordít

elfordít; kifordít; megfordít; kiforgat;

megforgat



elfordítás; kifordítás; megfordítás

elfordul

elfordul; megfordul; sicj wenden an jn. mit

Vertrauen: bizalommal fordul vkihez; sich

an jn. wenden: vkihez fordul; sich zu jm.

wenden: vkihez fordul
elfordul; sich von jm. abkehren: cserbenhagy

valakit
elfordulás; kifordulás; megfordulás

elfúj

elfut

elfut; elszalad

elfut; megfutamodik; kereket old

elfüstöl

elfüstölög

elgázol

elgázol; elüt

elgondol; kigondol; kieszel

elgondolkozik; über etw. nachdenken:

elgondolkodik vmin
elgondolkozott; elgondolkodott

elgörbít

elgörbít; meggörbít; meghajlít

elgörbül

elhagy; auf etw./jm. verlassen sich: megbízik

vmiben/vkiben; das Bett verlassen: felkel az

ágyból
elhagy (futás közben)

elhagy; hátrahagy

elhagy; kihagy

elhagy; megelőz

elhagyott; elhagyatott

elhajít

elhajlik; meghajlik; elgörbül; meggörbül

elhajlít

elhajlít; meghajlít

elhajt; elkerget

elhal; elsorvad

elhalálozik; elhuny; meghal

elhalaszt

elhallatszik; mit den Gläsern klingen: koccint

elhallgat; eltitkol



elhalmoz

elhalmoz; eláraszt

elhalmoz; túlterhel

elhaló (átv.); kein Sterbenswort: egy árva

szót sem; egy kukkot sem
elhalványodik; eltűnik; elfakul

elhamarkdott; mit überstürzter Eile:

elhamarkodva; elsietve
elhamarkodik

elhamarkodik; elsiet

elhamarkodik; elsiet vmit

elhamarkodott

elhamvaszt

elhangzik

elhangzik; elhal

elhány; elrak

elhanyagol

elharapózik; elterjed

elhárít; áthárít

elhárít; kivéd

elhárít; visszautasít

elhasznál

elhasznál; elnyű; elhasznál

elhasználatlan; friss

elhasználódik

elhasznált

elhatárol

elhatárol; korlátoz

elhatározás

elhatározza magát

elhelyez

elhelyez; tesz

elhelyezés

elhelyezkedik

elhervad; elfonnyad

elhervad; elvirágzik

elhesseget

elhibáz; eltéveszt

elhibáz; eltéveszt; vét; was fehlt dir ?: mi

bajod van ?; was fehlt dir ?: mid hiányzik ?
elhidegül



elhint; elszór

elhíresztel

elhisz; an etw. glauben: hisz vmiben; das will

ich glauben !: meghiszem azt !
elhitet; bebeszél

elhitet; sich etw. einbilden: nagyra van

magávalelhomályosodik

elhord; elszállít

elhord (ruhát)

elhordja magát

elhoz

elhull; kimúlik

elhull; megdöglik

elhunyt

elhurcol

elhurcol; széthurcol

elhúz

elhúz; félrehúz

elhúzódik

elhúzódik; elvonul

elhúzódik; hosszúra nyúlik

elhúzódik; hosszúra nyúlik; in Betracht

ziehen: tekintetbe vesz; in Frage ziehen:

kétségbe von; es zieht: léghuzat van
elhúzódik; sich zu einer Sache hingezogen

fühlen: vonzódik vmihez
elidegenedik

elidegenít

elidegeníthetetlen

eligazodik

eligazodik; tájékozódik; kiismeri magát

elígérkezik

elijeszt

elillan; elsurran; eloson

elindít; beindít

elindul

elindul (jármű)

elindul; útra kel

elindulás

elintéz

elintéz (békésen); elsimít



elintéz; lebonyolít

elintéz; rendez

elintéz; végrahajt

elintézés

elintézésre vár; hinter etw. zurückstehen:

elmarad vmi mögött
elintézetlen

elír; félreír; hibásan ír

elír; írásra elhasznál

elírás; félreírás; íráshiba

elismer

elismer; bevall; zugegen sein: jelen van

elismer; ráhagy

elismerés; Anerkennung finden: elisemrést

kap; elismerésben részesül
elismervény

elismervény; igazolás

elítél

elítél; kivégez vkit

elítélő

eljár

eljár; cselekszik

eljárás

eljárás; procedúra

eljátszik

eljátszik; elkártyáz

eljátszik; eltékozol

eljegyez

eljegyzés

éljenkiáltás

éljenzés

eljön; idejön

eljut

eljut; auf etw. dringen: sürget vmit; in jn. mit

Bitten dringen: kérésekkel ostromol; zaklat
eljut; eltalál

eljut; megérkezik

elkábít; die rote Bete: cékla

elkalandozik

elkalandozik; kicsapong

elkanyarodik



elkap

elkap; elcsíp

elkap; elfog; megfog

elkapkod; szétkapkod

elkápráztat

elkárhozott

elkedvtelenít; elkedvetlenít

elkényesedik

elkényeztet

elkényeztet; dédelget

elkényeztet; elkapat

elkényeztetett

elképedt

elképeszt; lesújt

elképzelhetetlen; hihetetlen; seit

undenkbarer Zeit: emberemlékezet; ősidők
elképzelhető; gondolható

elkerget; elűz

elkerül

elkerül; kikerül; kitér

elkerülhetetlen

elkerülő út

elkeseredett

elkésik

elkésik; den Zug verfehlen: lekési a vonatot

elkészít

elkészít; elkövet; Schaden anrichten: kárt

okozelkészít; előkészít

elkészít; gyárt

elkészít; készenlétbe helyez

elkészítés

elkészítés; készítésmód

elkészül

elkészül; előkészül; felkészül

elkészül vmivel

elkészül vmivel; elkészít vmit

elkever

elkezd; elindít

elkezd; megkezd



elkezd; von neuem anfangen: újrakezd; was

fangen wir nun an ?: mihez kezdjünk most ?
elkezdődik

elkiabál

elkoptat

elkotródik

elkotródik; was schert es dich ?: mit izgat ez

téged ?; mi közöd hozzá ?; sich um etw.

scheren: törődik vmivel; schere dich zum

Teufel !: menj a pokolba !
elkótyavetyél

elkótyavetyél; elveszteget

elködösít

elköltözés

elköltözik; elköltözködik

elköltözködik

elkönyvel; előjegyez; einen Platz buchen: egy

helyet előjegyez
elkötelezi magát

elkötelezi magát; lekötelezi magát

elkövet; ein Fest begehen: ünnepet ül

elkövet; vét

elküld

elküld; beküld; megküld

elküld; felad

elküld; megküld; kiküld

elküld; szétküld

elküldés; szétküldés; expedíció

elkülönít

elkülönít; elválaszt

elkülönít; kiválaszt

elkülönít; szétszed

elkülönítés

elkülönített

elkülönül

elkülönül; elválik

ellapít; ellaposít

ellaposodik

ellát

ellát; betölt

ellát; felszerel; fölszerel



ellát; gondoskodik

ellát; gyakorol; mit etw. walten und schalten:

szabadon rendelkezik vmivel
ellátás

ellátás; élelmezés

ellátatlan

ellátja magát

ellen

ellen; ellenére; ellenkezően; dem Befehl

entgegen: a parancs ellenére; entgegen sein:

ellentétben van; entgegen sein: ellenez
ellen; für sich: magának; für sich: magáért;

für sich: magában; für sich: külön; für wen

kaufst du das ?: kinek veszed ezt ?; für sein

Alter: korához képest; wenn du es für gut

hältst: ha jónak tartod; ich für meine Person:

személyemet illetően; ami engem illet; ich

halte es nicht für wahrscheinlich: nem

tartom valószínűnek; etw. die

Kopfschmerzen einnehmen: bevesz fejfájás

ellen vmit; das ist eine Sache für sich: ez

külön fejezet; an und für sich:

tulajdonképpen; ein für allemal: egyszer s

mindenkorra; für und wieder: pro és kontra;

Mann für Mann: egymás után sorjában; Tag

für Tag: nap nap után; napról napra; Wort
ellen; wider seinen Willen: akarata ellenére

ellenáll

ellenáll; ellenszegül

ellenállás

ellenállhatatlan

ellenállóerő

ellenállóképesség

ellenben; viszont

ellenben; viszont; ich habe nichts dagegen:

nincs ellene kifogásom
ellenbizonyíték

ellene

ellenében

ellenére; dacára

ellenére; ungeachtet dessen: ennek ellenére;

dacára
ellenérték



ellenez

ellenfél

ellenfelek

ellenforgalom; szembejövő forgalom

ellenforradalom

ellenjegyzés

ellenkezik

ellenkező; ellentétes

ellenkező esetben

ellenőriz

ellenőrzés

ellenség

ellenséges

ellenséges betörés

ellenséges; szembenálló

ellenségeskedés

ellenszegül

ellenszenv

ellenszenv; undor

ellenszenves

ellenszenves; es ist dem Gesetz zuwider:

ellentétben van a törvénnyel; es ist mir

zuwider: nem bírom; es wird mir zuwider:
ellenszenves; undorító; utálatos

ellenszer

ellentét

ellentétben; szemben

ellentéte vminek; im Gegenteil: ellenkezőleg

ellentétes

ellentétes; ellenkező

ellentmond

ellentmondás

ellenvet

ellenvet; kifogást tesz

ellenvetés

ellenvetés; ellenkezés; ellentmondás; feleselés

ellenvetés; kifogás

ellenvetés; tiltakozás

ellenzéki

ellenző

ellep; elönt



ellés

ellipszis

ellop

ellopakodik; eloson

ellő

ellök; eltaszít; visszataszít

ellök; fellök; eltaszít

elmarad

elmarad; elesik

elmarad; lemarad

elmarad; távol marad

elmarad vki mögött (átv.)

elmaradhatatlan

elmaradó; elmaradozó

elmaradt; maradi

elme; értelem

elmebaj

elmebajos; elmebeteg

elmegy

elmegy (átv.)

elmegy (átv.); was ist passiert ?: mi történt ?;

es mag passieren: még megfelel
elmegy; elhalad mellette

elmegy; eljön vmiért

elmegy; elkerül

elmegy; eltávozik

elmegy; eltávozik; jn. weggehen heißen:

elküld vkit
elmegy; elutazik

elmegy; megjárja (átv.)

elmegy; továbbmegy

elmegy; über etw. hinweggehen: átsiklik

vminelmegy; über etw. verfügen: rendelkezik

vmivel; vmi fölött
elmegyógyász; pszichiáter

elmélet; teória

elméleti

elmélkedik; tűnődik; auf etw. sinnen: tervel

vmit; forral vmit
elmélyed; elmerül; auf etw. versessen:

megbolondul vmiért
elmélyít



elmélyül; sich in Gedanken vertiefen:

gondolataiba merül
elmenekül

élmény

elmerül

elmés

elmésség; szellemesség; das ist der ganze

Witz: ennyi az egész
elmeszesedik

elmond; felmond

elmorzsol; letördel

elmorzsol; szétmorzsol

elmorzsolódik; letöredezik

elmorzsolódik; szétmorzsolódik

elmos; eltöröl

elmosódik

elmozdíthatatlan

elmozdíthatatlan; megmozdíthatatlan

elmulaszt

elmúlik

elmúlik; eltelik

elmúlik; eltelik; lejár

elmúlik; er geht daran vorbei: elmegy

mellette; er geht daran vorbei: mellőzi
elmúlik; meghal

elmúlik; megszűnik

elmúlt; vége

elmúlt; vége; an ihm vorbei: mellette el; bei

ihm vorbei: mellette el; es ist zwölf Uhr

vorbei: tizenkettő múlt
elnapol

elnáspángol

elnémított; mundtot machen: elnémít

elnémul

elnéptelenedett

elnevez; megnevez

elnéz

elnéz; elvét; elhibáz

elnézés

elnéző; türelmes

elnök



elnöki tanács

elnököl

elnökség

elnökség; elnöklés; Vorsitz haben: elnököl;

Vorsitz führen: elnököl
elnökség; főkapitányság

elnyel; elfojt

elnyel; elharap

elnyel; felfal

elnyer

elnyom; agyonnyom

elnyom; elfojt

elnyom; elfojt; lever

elnyomás

elnyomorít; elkorcsosít

elnyomorodik; elsatnyul; elkorcsosul

elnyújt

elnyújt; elhúz (átv.)

elnyúlik; elhúzódik

elold

elolt; kiolt

elolvad; szétolvad

elolvas

elolvas; végigolvas

eloszlás; megoszlás

eloszlik; feloszlik; részekre oszlik

eloszlik; megoszlik

eloszlik; megoszlik; kettéoszlik

eloszlik; szétszéled

eloszt; kioszt; szétoszt; osztogat

elosztás; kiosztás

elő; elé

élő; eleven; élénk

elő; előre; vor allem: mindenekelőtt; vor

Hunger sterben: éhenhal; vor vielen Jahr:

sok évvel ezelőtt; sok éve; Furcht vor jm.

haben: fél vkitől; sich vor jm. fürchten: fél

vkitől; vor Kälte zittern: didereg; vacog;
élő szervezet; organizmus

előad

előad; ábrázol



előad (egyetemen)

előad; eljátszik

előadás

előadás; bemutató

előadás; beszámoló

előadás (egyetemi)

előadás (szính)

előadásmód

előadó; ügyintéző

előadóterem

előáll

előállít; elővezet

előbb; azelőtt

előbb; ezelőtt; előzőleg

előbb; hamarabb

előbb; mindenekelőtt

előbbi; előző; im vorigen Jahre: tavaly; a

múlt évben; voriges Jahr: tavaly; a múlt
előbbre való; die Uhr geht vor: az óra siet

előd

előd; ős

előétel

előfeltétel

előfeltétel; kikötés; fenntartás

előfizet; bérel; járat (újságot)

előfizetés; bérlet

előfordul; megesik; eine Wahl treffen: választ

előfordul; megtörténik

előfordulás

előfutár

előhív (fényképet)

előhívás (fénykép)

előhoz; előre hoz

előhoz; idehoz

előhoz; kihoz

előhozakodik; kirukkol vmivel

előhúz

előidény; előszezon

előidéz; okoz (káros dolgot)

előidéző; okozó

előír



előirányzat; költségvetés

előirányzat; norma

előírás; utasítás; szabály

előírásellens; szabályellenes; szabálytalan

előírásos; szabályszerű

előítélet

előjáték

előjáték; prelúdium (zene)

előjegyez; feljegyez

előjel

előjog; kiváltság

előjön; előrejön

előjön; kijön

előke

előkelő; nemes

előkelő; vornehm tun: előkelősködik

előkészít

előkészít; kikészít

előkészít; rendbehoz

előkészítés

előkészül

előkészület

előkészület; Vorbereitungen treffen:

előkészületeket tesz
elöl

elöl halad; elöl megy

elöl megy

elöl; von vornan: elölről kezdve

előleg

előleg; foglaló

előlegez

előlegez; kölcsönad (pénzt)

élőlény

előlép

előlép; előrelép

előléptet; előmozdít

elöljáró; elnök; főnök

elöljárójában

elöljáróság; elnökség; főnökség

elöljárószó; viszonyszó; prepozíció (nyelvt)

előmond; bei jm. vorsprechen: meglátogat

vkit



előmozdít; elősegít

előmunkás

elönt

előny

előny; elsőbbség; das hat den Vorzug, daß ...:

ennek megvan az az előnye, hogy ...
előny (sp)

előny; zu meinen Gunsten: az én javamra

előnyben részesít

előnyben részesít vmit vmivel szemben

előnyomul; előrenyomul

előnyomul; közeledik

előnyös

előnyös; hasznos; kedvező

előnyt ad

előnyújt; kinyújt

előradolgozik

előrajzol

előre

előre elrendel

előre fizet

előre; jm. voraus sein: megelőz vkit

előre lát

előre látható

előre; mehr vorwärts: előbbre

előre nem látott

előread

előread (sp)

előreállít; előretesz

előredob

előreesés

előreesik

elöregedett; beteges

előrehajol

előrehajolva

előrehalad

előrehalad; előremegy

előrehaladás; folytatás

előrehaladott

előrehelyez; előretesz

előrejut; előrehalad



előrelát; jm. etw. an den Augen absehen:

vkinek lesi a kívánságait; von etw. absehen:

eltekint vmitől; er hat es auf sein Geld

abgesehen: pályázott a pénzére
előrelátás

előrelátható

előrelátó (átv.)

előrelátó; gondos

előrelátó; gondoskodó

előremegy

előrenyomul

előrenyúl

előrész; vminek az eleje

előretol; előregazít

előretol; rátol

előretolakodik; előrefurakodik

előretolás (műsz)

előretör (sp)

előrevezet

előrevisz

elősegít

élősködik

élősködő; élősdi

előszeretet; eine Vorliebe haben für etw.:

különösen szeret vmit
előszó

előszó; bevezetés; prológus

előszó; bevezető

előszoba

először; előbb; eleinte

először; elsősorban

először is

előtag; prefixum (nyelvt)

előtér

előtérbe tol (átv.)

előteremt

előteremt; alkot; etw. aus dem Wege

schaffen: félretesz vmit az útból; damit habe

ich nichts zu schaffen: ehhez semmi közöm;

er macht mir viel zu schaffen: sok gondor

okoz nekem; Rat schaffen: tanácsot ad;

módot talál; schafft euch: mozogjatok



előteremt; megszerez

előterjeszt

előterjesztés; javaslat

előtét; ellenző

előtt

előtte áll; előtte van

előtte; az előtt

előtte van; előtte fekszik; elöl van; elöl

fekszikelővesz (átv.)

elővesz; foganatosít

elővétel

elővigyázatlan

előzékeny

előzékeny; szolgálatkész

előzékenység

előzési tilalom

előzetes megállapítások

előzetesen; előzőleg; im vorhergehenden: az

előbbiekben; a fentiekben
előzmény

előző év

elözönlik; sich in Tränen ergießen:

könnyekre fakad
elpackáz; eltol

elpáhol

elpárolog

elpárolog; elillan

elpárolog; elillan (átv. is)

elpárologtat

elpártol

elpirul

elpocsékol; elveszteget

elporlad

elpuhult

elpusztít; feldúl

elpusztul; megszűnik; auf etw. eingehen:

beleegyezik; belemegy vmibe
elpusztul; tönkremegy

elrabol

elragad



elragad; elbájol; entzückt sein von etw.: el

van ragadtatva vmitől
elragad; elvon; ich entriß mich ihm: kitépem

magam a kezei közül
elragadó

elragadó; elbájoló

elragadtatás; rajongás

elrajzol

elrak

elraktároz

elraktároz; felhalmoz; tárol

elránt; felránt; leránt

élre tör (sp)

elrejt; eldug

elrejt; rejteget

elrejtőzik; elbújik

elrekeszt; bedeszkáz

elrendel

elrendel; előír

elrendel; intézkedik

elrendel; kiró

elrendez

elrendez; rendbehoz

elrendeződik; rendbejön

elrepülés

elreteszel

elriaszt; elijeszt; elűz; elhesseget

elriaszt; visszariaszt

elromlik; megromlik

elront; elpuskáz

elront; megkeserít

elront; tönkretesz

elrothad; elkorhad

elrothaszt; elkorhaszt

elsápad

elsápad; elhalványodik

elseje

elsétál; sétálással; járkálással eltölt

elsiet

elsikkaszt

elsimít; elken



elsimít; eltussol; jm. etw. verübeln: rossz

néven vesz; zokon vesz vkitől vmit
elsodródik; eltér

elsorvad

elsorvad; elhal

elsorvaszt

elsóz

első

első; előszöri

első hely; első ülés

első helyezett

első ízben

első lépés (sakk); es ist etwas im Anzug: vmi

készülőben van
első ülés

elsőbbség

elsőbbség (áthaladási)

elsőbbség; előzés

elsőbbség; prioritás

elsődleges; eredeti

elsőnek

elsőosztályú; elsőrendű

elsőrangú

elsőrendű; príma

elsősegélydoboz

elsősegélynyújtó

elsősegélynyújtó hely

elsőszülöttségi jog

elsötétít

elsötétít; elhomályosít

elsötétül; elhomályosul

élsportoló

elsuhan; surran

elsül (fegyver)

elsül; kisül

elsüllyed

elsüllyed; elmerül

elsüllyedés

elsüllyeszt

elsüt

elsüt (fegyvert)



elszab

elszabadul; megszabadul vmitől

elszabadul; megúszik vmit; mit einem blauen

Auge davonkommen: nagyobb baj nélkül

megússza
elszabadult; megszabadult; der Knopf ist los:

leszakadt a gomb; den bin ich los:

megszabadultam ettől; los !: rajta !; was ist

los ?: mi történt ?; mi van ?; mi a baj ?; es ist

nichts damit los: nem valami különös; nem
elszaggad; szétszaggat; összeszaggat

elszáguld; tovaszáguld

elszakad; megszakad; sich um etw. reißen:

töri magát vmiért
elszaladgál (időt)

elszalaszt; elmulaszt; lekésik

elszáll; elrepül

elszáll; elrepül; elröppen

elszállásol

elszállít

elszállít; elhord

elszállítás

elszámol; kiszámol

elszámolja magát

elszánt

elszánt; fáradhatatlan

elszántság; eltökéltség

elszárad

elszárad; kiszárad

elszárít; kiszárít

elszédít

elszédülés

elszegényedés

elszegényítés

elszegődik

elszenesít

elszenved

elszenved; tűr; bír; elvisel; an etw. leiden:

szenved vmiben
elszigetel

elszigetel; izolál

elszíntelenedik



elszoktat; leszoktat

elszólja magát; etw. versprechen sich: remél;

vár vmit
elszomorít

elszór; szétszór

elszórakoztat

elszórt; szétszórt

elszökik; megszökik; kereket old

elszundít; elszunnyad

eltakar

eltakarít

eltakarít; letakarít; den Tisch abräumen:

leszedi az asztalt
eltalál

eltalál; kitalál

eltalálás

eltanul

eltapos; kitapos

eltapos; letapos

eltart; fenntart

eltart; kitart

eltart; megtart; fenntart; megőriz

eltart; tovább tart

eltartás; megtartás; fenntarás

eltávolít

eltávolít; den Fehler beseitigen: megszünteti

a hibát
eltávolít; elhord

eltávolít; etw. mit jm. abmachen:

megállapodik valakivel valamiben; das

Geschäft abgemacht: megköti az üzletet;

abgemachen abgemacht !: rendben van!
eltávolít; jn. von etw. abbringen: valakit

valamiről lebeszélni
eltávolítás; eine Entfernung zurücklegen:

távolságot megtesz
eltávolítás; megszüntetés

eltávolodik

eltávolodik; eltávozik

eltávolodik; mit jm. abkommen: valakivel

megállapodik; bei etw. billig abkommen:

valamit olcsón megúszik; er ist damit gut

abgekommen: jól járt vele



eltékozol

eltékozol; elpazarol

eltelik; elmúlik

eltelik; lejár

eltemet

eltemetkezik (átv.)

eltép; kitép; letép; elszakít; kiszakít; leszakít

eltér

eltér; különbözik

eltérít; elterel; elhárít; jn. ablenken: eltereli

valaki figyelmét
elterjed

elterjeszt

elterül

elterül; elfekszik

eltervez; vázlatot készít

éltes; koros; idős; öreg

eltesz

eltesz; elrak (ételt télite)

eltesz; félretesz

eltesz; megőriz

eltéved

eltéved (járművel)

eltéved; utat téveszt

eltévedés

eltéveszt

eltilt; megtilt

eltitkol

eltitkol; titokban tart

eltol

eltol; elmozdít

eltolás; lökés

eltolódik; elmozdul

eltompít

eltompul; elfásul

eltompult; bárgyú

eltorlaszol; elzár

eltorzít

eltorzít; deformál

eltorzít; elcsúfít

eltorzul



eltökélt; elszánt; gefaßt sein auf etw.: fel van

készülve vmire
eltölt

eltölt; áthat

eltölt (időt)

eltölt; leél; átél

eltöm; betöm; bedugaszol

eltör

eltör; letör

eltör; összetör; megtör; kitör

eltörik

eltörik; kettétörik

eltörik; összetörik

eltulajdonít

eltúloz

eltűnés

eltűnik

eltűnik; elkotródik

eltűnt

eltüntet

eltüntet; eltávolít

eltűr; elszenved

elutasít

elutasít; visszautasít

elutasít; visszutasít

elutasítás

elutasító

elutazás

elutazik

elülső láb; mellső láb

elülső; mellső

elültet

elűz

elűz; elkerget

elűz; kiűz; száműz

elv

elvadul; elburjánzik

elvág; elmetsz; szel

elvág; kettévág; szétvág

elvágódik

elvágtat; elrohan



elvakít

elvakult

elvakultság; vakság

elválás; Scheidung der Ehe: házasság

felbontása; válás
elválaszt

elválaszt (gyermeket)

elválaszt (hajat)

elválaszt (házastársakat)

elválaszt; szétválaszt; felbont; megbont

elválasztás

elválasztás; kiválasztás

elválaszthatatlan

elválik; szétkerül

elválik; szétválik

elvállal

elvált

elvámol

elvár

elvár; megvár

elvarázsol

elvarázsol; megbűvöl

elvből

elvégez

elvégez; befejez

elvégez; elintéz

elvégez; sich von jm./etw. abtun: elszakad

vkitől/vmitől
elvégez; teljesít; ellát

elvegyít; elkever; összekever

elvegyül; elkeveredik

elvékonyít

elvékonyodik

elver; elhány

elver; elnáspángol

elver; összever

elver; összver; elpáhol

elvérzik

elvesz

elvesz; elővesz; előkerít

elvész; elveszik



elvész; elveszik; eltűnik

elvész; kárba vész

elvesz; kivesz; levesz; megfog

elveszett; hiábavaló; kárbaveszett

elveszít; elveszt

elveszt; elveszít

elveszteget; elfecsérel

elvesztés

elvet; elutasít; visszautasít

elvet (magot)

elvetemült

elvetendő

elvetődik; das verschlug mir den Atem: ettől

elállt a lélegzetem
élvez; elfogyaszt; megeszik

élvezet

elvezet; elvisz; elszállít

elvezet; elvisz; irányít; visz

élvezet; öröm; szórakozás

élvezetes; örömteli

élvezeti cikk; fogyasztási cikk

élvezhetetlen

élvezhető; ehető

élvező; élvhajhász

elvi

elvi; elvileg; elvből

elvi kérdés

elvirágzik

elvisel; eltűr

elvisel; eltűr; kibír

elviselhetetlen

elviselhető; tűrhető

elvisz

elvisz; eltávolít

elvisz; érte megy; érte jön

elvisz; magával visz

elvitorlázik

elvon; megvon

elvonszolja magát

elvont; absztrakt

elvonul



elvonul; elköltözik

elvt. (elvtárs) /röv./

elzálogosít

elzár

elzár; bezár

elzár; elcsavar

elzár; eltöm; eltömít

elzarándokol

elzárás

elzárás; elzáródás

elzárkózik

elzáródik; die Augen verschließen vor etw.:

becsukja a szemét vmi előtt
elzüllik

elzsibbad

ember; alle Menschen: mindenki; minden

ember; es ist kein Mensch da: nincs itt senki
emberek

emberfeletti

emberfeletti ember

emberi; emberséges

emberi ész; der gesunde Menschenverstand:

a józan emberi ész
emberileg lehetséges; er hat das

menschenmögliche getan: megtette, ami

emberileg lehetséges
emberiség

emberke

emberkerülő

emberkerülő; magányos

embermagasságnyi

emberöltő; nemzedék; generáció

embertárs; felebarát

embertelen

embertömeg

emel

emel; felállít; létesít; alapít

emel; növel; fokoz

emelés

emelés; növelés; fokozás

emelet



emelet (Ausztria)

emelet (színház)

emelet; über Stock und Stein: árkon-bokron

keresztül
emeletes ágy

emelkedés

emelkedett; ünnepélyes

emelkedik

emelkedik; felszáll

emelkedik; növekedik

emelkedő

emelő

emelvény

emelvény; pódium; dobogó

émelygés

émelyítő

ementáli sajt

emésztés

emésztődik

emiatt; amiatt

emigrál

emlék; emlékezet; emlékezés

emlék; emlékezet; emlékezés; im Gedächtnis

behalten: emlékezetében tart
emlékezés; emlékezet; emlék

emlékezetes

emlékezetes; nevezetes

emlékezik

emlékeztet

emlékeztető

emlékezve arra

emlékiratok

emlékmű; alle Male: minden alkalommal;

mindig; dieses Mal: ezúttal; das eine Mal: ez

egyszer (most); jedes Mal: minden egyes

esetben; mindig; manches Mal: némelykor;

néha; olykor; das nächste Mal: legközelebb;

ein nächstes Mal: legközelebb; beim ersten

Male: az első alkalommal; zum ersten Male:

az első alkalommal; mit einem Male:

egyszeriben; zum wievielten Male ?:
emlékmű; műemlék



emlékmű; szobor

emlékszik

emléktárgy

említ; idéz

említésre méltó

említett; nevezett

emlősállat

emögött; amögött

én

ének

ének; dal; éneklés

énekel

énekes

énekesmadár

energia

enged

enged; hagy; ...-ni enged; ...-ni hagy; nach

Hause lassen: hazaenged; laß das !: hagyd !;

ne bántsd !; laß das !: ne beszélj róla !;

grüßen lassen: tiszteltet; das läßt sich

denken: ez elképzelhető; laßt uns gehen !:

gyerünk !; etw. läßt viel zu wünschen übrig:

sok kívánnivalót hagy maga után
enged; kitér; hátrál

engedékeny

engedelmes

engedelmes; alkalmazkodó

engedelmes; szófogadó

engedelmeskedik

engedelmesség; jm. Folge leisten: szót fogad

vkinek
engedelmesség; szófogadás

engedély

engedélyez

engedetlen

engedetlen; szófogadatlan

engedetlenség; szófogadatlanság

engedmény

engem; magamat; neben mich: mellém

engesztelés; engesztelődés

engesztelhetetlen



ennek ellenére

ennek következtében

ennek megfelelően; annak megfelelően

ennél; annál

ennélfogva

ennyire; annyira

enyeleg

enyeleg; évődik

enyhe; csendes; lassú; nur sachte !: csak

lassan !
enyhe mellékíz

enyhít; csillapít

enyhítés; enyhülés

enyhül

enyhül; csillapul

enyhül; csökken; alábbhagy

enyhülés; csökkenés; alábbhagyás

enyv; auf den Leim gehen: lépre megy

enyves

ép; egészséges

ép; sértetlen

epe

epebajos

eped; sóvárog

eped; vágyódik

epegörcs

epekő

épen; baj nélkül

eperfa

epikai; epikus

épít; alkot; szerkeszt

építésmód

építésmód; stílus

építész

építészet

építkezés

építmény

építő

építő; építész

építőanyag

építőipar



építőkocka

epizód

épp most; éppen most

éppen

éppen; alig; der Vorrat ist schon knapp: a

készlet már fogytán van; mit knappen

worten: szűkszavúan; kevés szóval
éppen ezért; éppen azért

éppen hogy; éppen csak hogy; die genaue

Zeit: pontos idő; genau um 4 Uhr: pontban

négy órakor; mit genauer Not: nagy nehezen
éppen; pont

éppen; pontosan; éppenséggel; annál inkább

éppenséggel; egyenesen

éppoly; éppúgy; pontosan így; pontosan úgy

éppoly kevéssé

éppúgy

éppúgy; csakúgy

épül

épület

épületes

épületfa

ér vkit (átv)

érc

érc-; vas-

erdei fenyő

erdeifenyő

érdek

érdek; érdekeltség; von Belang: fontos;

jelentősérdekel

érdekel; sich um etw. kümmern: törődik

vmivel; sich über etw. kümmern: bánkódik

vmin; was kümmert Sie das ?: mi köze hozzá

?; mit érdekli ez magát ?
érdekes

érdekes; különös; figyelemreméltó; furcsa

érdekes módon

érdekfeszítő

érdeklődés

érdeklődés; Interesse haben für etw.:

érdeklődik vmi iránt; érdekli vmi; Interesse

haben in etw.: érdekelt vmiben



érdeklődik

érdeklődik; tudakozódik

érdektelen; nem érdekes

érdelklődés

Erdély

érdem

érdemes (átv.); werter Herr !: tisztelt uram !;

es ist der Mühe wert: megéri a fáradságot
érdemes; sich verdient machen: érdemeket

szerez
érdes

érdes; durva

erdész

erdészet

erdészet; erdőgazdaság; erdőgazdálkodás

erdészeti ügy

erdő

erdőcske; bozót

erdőcske; liget

erdőgazdaság

erdős

erdős hegység

erdős vidék

erdőség

erdőültetés; erdőtelepítés; erdősítés

ered

ered; fakad; származik

ered; felmerül; támad

ered; származik

eredet

eredet; kezdet

eredet; származás

eredeti

eredeti kézirat

eredeti okmány; okirat

eredeti szöveg

eredetiség

eredmény

eredményez

eredményre vezet

eredménytelen



eredménytelen; sikertelen

ereklye

erélyes; energikus

érem; emlékérem

érem; medál

éremtan

erény

erény; érdem

erényes

eres; erezett

eresz

ereszcsatorna

ereszték

éretlen

eretnek

érett; reif werden: megérik; kifejlődik

érettség

érettségi

érettségi találkozó

érettségi vizsga

érettségiző

érez

érez; ich spüre Hunger: megéheztem

érez; sich wohl fühlen: jól érzi magát

érezhető; érzékelhető

érint; horzsol

érint; illet vkit

érint; um sich greifen: maga körül

tapogatózik; um sich greifen: elterjed; zu

etw. greifen: nyúl vmihez; zu etw. greifen:

kezd vmibe; die Säge greift gut: jól fog a

fűrész; das greift an seine Ehre: a becsületét
érintés; érintkezés

érintetlen

érinthetetlen

érintkezés

érintkezés; kapcsolat; összeköttetés

érintkezik

érintkezik vkivel

erjed

erjed; forr



erjedés

érk. (érkezés) /röv./

erkély

érkezés

érkezési oldal

erkölcs

erkölcs; szemérem

erkölcsi

erkölcsi bizonyítvány

erkölcsi; erkölcsös

erkölcsös

erkölcstelen

érme; érem

Ernő

ernyő

erő; erősség

erő; képesség

erőfeszítés

erőltet

erőmű

erőműtelep

erős

erős; csípős (étel)

erős (ital)

erős; nagy (átv.)

erős; nagy; eine starke Familie: népes család;

wir waren 10 Mann stark: tízen voltunk; er

ist stark in den Vierzigern: jó negyvenes
erős; tartós

erős; tartós; teherbíró

erősít

erősít; megerősít

erősít; szilárdít

erősítget; bizonygat

erősíti magát; megerősödik

erősödik

erőszak

erőszakol; erőltet (átv.)

erőszakos

erőszakos tett; erőszakos cselekedet



erőszakos; tolakodó

erőszakos; zsarnoki

erőt vesz magán; er konnte sich nicht

überwinden: nem tudott uralkodni magán
erőteljes

erőtér

erőtlen

erőtlen; elgyengült

erőtlen; tehetetlen

erre; ehhez

erre fel

erre; ide; her zu mir !: ide hozzám !; hin und

her: ide-oda; összevissza; von alters her:

régtől fogva; régóta
erre jön; arra jön

erre ki; errefelé; will er dahinaus ?: ide akar

kilyukadni ?
erre vonatkozó

errefelé

érsek

-ért

-ért; rund um den Balaton: a Balaton körül;

um die Ecke: a sarkon túl; um Mittag: dél

körül; déltájban; délben; um zwei Uhr: két

órakor; két óra körül; sich um etw.

erkundigen: érdeklődik vmi iránt; schade um

ihn: kár érte; es tut mir leid um ihn
-ért; végett; wegen seiner: miatta; wegen

ihm: miatta; von Amts wegen: hivatalból;

von wegen !: Isten ments !
ért vmihez; tud

érte; miatta

érted

érték

érték; auf etw. Wert legen: súlyt helyez

vmire; fontosnak tart vmit
érték; dolog

érték; értékesség; drágaság

értékel

értékel; felbecsül

értékes

értékes; becses

értéklevél



értékmegjelölés

értékmegőrző

értékpapír

értéktárgyak

értéktelen

értéktelen; megvetett

értéktelen; semmitmondó

értéktelenítés; elértéktelenedés

értéktöbblet

értéktőzsde

értelem

értelem; elme; ész; Verstand haben:

értelemes; van esze
értelem; jelentés; anderen Sinnes werden:

más nézetre jut; mit fröhlichem Sinn:

vidáman; von Sinnen sein: noncs észnél; Sinn

für Humor haben: van humorérzéke;

bildlicher Sinn: átvitt értelem
értelem szerinti

értelmes

értelmes; érthető

értelmes; eszes

értelmes; intelligens

értelmesség

értelmetlen

értelmez

értelmez; magyaráz

értelmező (nyelvt)

értelmi; intellektuális

értelmiség

értelmiségi

értemegy (ismét)

értesít

értesít; felvilágosít; tájékoztat; informál; sich

informieren lassen: informálódik;
értesít; tudósít

értesítés

értesítés; tudósítás

értesül

értetek; végettetek; miattatok; kedvetekért

értetlen; értelmetlen



érthetetlen

érthető; kivehető; világos

értük; miattuk

értünk

érv

érv; bizonyíték

érvel

érvény; érvényesség

érvényben van; érvényes; alles das gilt

nichts: mindez nem számít; diese Bemerkung

gilt dir: ez a megjegyzés neked szól; gelten

lassen: helybenhagy; elfogad; das lasse ich

gelten: megengedem; das lasse ich gelten:

elfogadom; es gilt zu ...: arról van szó, hogy

...; es gilt: rendben van; áll az alku; nun gilt

es das Leben: élet-halál kérdése; nem babra
érvényes

érvényes; hatályos

érvényesít

érvényesség; etw. zur Geltung bringen:

érvényre juttat vmit
érvényesül

érvényesülés

érvénytelen

érvénytelen; semmis

érvénytelenít

érverés

érverés; szívverés; pulzus; jm. den Puls

fühlen: megtapogatja vkinek a pulzusát; jm.

den Puls fühlen: tapogatózik vkinél (átv.)
érzék; Verständnis für etw. haben: megért

vmitérzékelhető

érzékeny; érzelmes

érzékeny; fájdalmas

érzéketlen

érzéketlen; szívtelen

érzéki

érzékszerv

érzelgős

érzelgősség; szentimentalizmus

érzelmes; érzékeny

érzés; érzet



érzés; érzet; érzelem; érzék; megérzés

érzület; érzés

Erzsébet

és más hasonlók /röv./

és mások /röv./

és; s; még; und ob !: de még mennyire !; und

wie !: de még mennyire !; und so weiter: és

így tovább; und so fort: és így tovább; na und

?: na és aztán ?
esdeklő

esedékes

esedékes; er ist nicht auszustehen:

kiállhatatlan; ausstehende Summe:
esély

esélyes; favorit (sp)

esemény

esemény; eset

esemény; történés

esernyő

esés

esés; bukás

esés; zuhanás; bukás; hanyatlás

eset; dolog; ügy

eset; esemény

eset; ügy

esetleg; adott körülmények között /röv./

esetleg; esetleges

esetleg; talán; lehet, hogy ...

esetleges

esetlen

esetlen; otromba

esetlen; ügyetlen

esik

esik; elesik

esketés

eskü

esküdt

esküdtszék

esküszik; megesküszik

esküvel fogad; ígér

esküvő



eső

esőköpeny (átlátszó,vékony)

esőköpeny; esőkabát

esős

esős idő

esőzés

este; esténként

este; Guten Abend!: Jó estét!; von früh bis

Abend: reggeltől estig; Man soll den Tag,

nicht vor dem Abend loben: Nyugtával
este /röv./

estélyi ruha

esti lap

esti mese

esti tanfolyam

ész; értelem

ész; értelem; zur Vernunft bringen: észhez

térítészak

észak felé

Észak (vidék)

észak (világtáj)

Észak-Amerika

északi

északi (ember)

északi; nördlich des Meeres: a tengertől

északra; nördlich vom Meere: a tengertől

északra
Északi-fok

Északi-sark

Északi-tenger

északkelet

északkeleti

északkeletre; északkeleten

északnyugat

északnyugati

északnyugatra; északnyugaton

eszébe jut; eszébe ötlik

eszébe vés

eszelős; őrült

eszerint

eszerint; ennek következtében



eszerint; ennélfogva

eszes; értelmes; okos; sei doch vernünftig !:

legyen már eszed !
eszeveszett; őrült

eszköz; holmi

eszköz; mód

eszközök

észlel; érzékel; észrevesz

észlelés; érzékelés; észrevevés

eszme; idea

eszmecsere

eszmei

eszmei mondanivaló

eszmélet; józan ész; komm zur Besinnung !:

térj észhez !
eszméletlen

eszményi; ideális

eszménykép; ideál

eszpresszó

észrevehető

észrevesz; észrevételt tesz

észrevesz; meglát; felismer

észrevétel; megjegyzés

észrevétlen

észrevétlen; észrevehetetlen

észrevétlen; feltűnést nem keltő

észszerű

észszerű gazdálkodás; ökonómia

észszerűen; értelmesen

észszerűsít; racionalizál

észt

észt (ember)

esztelen

esztelen; ostoba

esztergályos

esztergályoz

esztergapad

Esztergom

esztétika

esztétikus

étel



Etele; Attila

etet; abrakol

etetővályú

etika

etikus; etikai

étkezde (kat)

étkezés; die Tafel aufheben: asztalt bont

étkezés; ebéd

étkezés; ellátás; koszt

étkezés; étkezési idő; Mahlzeit !: kedves

egészségére !
étkezik; eszik

étkezik; eszik; zu Mittag essen: ebédel

étkezik; lakomázik

étkező; ebédlő

étkezőkocsi (vasút)

étlap

etnikai; népi

étolaj

étrend

étterem

étterem; vendéglő

étvágy

Európa

Európa-bajnok (sp)

európai

európai (ember)

év; esztendő; fünf Jahre alt: ötéves; von fünf

Jahren: ötéves; in den besten Jahren: a

legszebb korban; jahraus jahrein: évről évre
evangélikus

... évben /röv./

évente

éves

éves; évekig tartó

éves terv; zum Jahreswechsel: az újesztendő

alkalmából
evez

evezés

evező

evezős



evezős csónak

evezőssport; evezés

evezősverseny (sp)

évezred

évf. (évfolyam) /röv./

évfolyam

évforduló

évforduló; jubileum

évi; évenkénti

évkönyv

evőeszköz

evőeszköz; étkészlet

evőkanál

évszak

évszám

évszázad

évtized

export

exportál

expresszlevél

expresszvonat

ez a, az a, ez az, az az (mutató nm.)

ez; az; emez; amaz

ez ellen; az ellen; ezzel szemben; azzal

szembenez esetben

ez évi; idei

ezáltal; azáltal

ezen át

ezen át; ezen keresztül

ezen az oldalon; az innenső oldalon

ezen; azon

ezenkívül; ezenfelül

ezentúl

ezentúl; a jövőben

ezentúl; azontúl

ezer

ezeréves

ezerféle

ezermester

ezernyi; számtalan



ezerszer

ezerszeres

ezért; azért

ezért; azért; es ist mir darum zu tun: ez

fontos számomra; es sei darum !: ám legyen !
ezidőben; most

ezred

ezred (kat)

ezredes

ezredik

ezredrész

ezredszer

ezrelék

ezres

ezres (szám)

ezrével

ezután; azután

ezúttal

ezüst

ezüstből való; ezüst-

ezüstérem

ezzel átellenben; ezzel szemben

ezzel; azzal

ezzel; ezennel

ezzel szemben

ezzel szemben; holott

f. (folyó) /röv./

fa

fa (élő)

fa. (feladó) /röv./

fából való; fa-

faburkolat

faburkolatú; táblás

fácán

fácska

fafaragvány

faggyú

fagy

fagy; megfagy; es friert mich: fázom; ich

friere: fázom; es friert mich an den Füßen:

fázik a lábam; es friert: fagy



fagyálló

fagyálló üveg

fagyasztott hús

fagydaganat

fagylalt

fagylaltkehely

fagyos

fagyöngy

fagypont

fahasáb

faház

fahéj

fáj

faj; fajta

fajankó

fájdalmas

fájdalmas; fájó; jm. weh tun: fájdalmat okoz

vkinek; hast du dir weh getan ?: megütötted

magad ?; mir tut den Kopf weh: fáj a fejem
fájdalmatlan; zu meinen größten Leidwesen:

legnagyobb bánatomra; sajnálatomra
fájdalom

fájdalom; baj

fájdalomcsillapító

fajdkakas

fajlagos; spezifisches Gewicht: fajsúly

fájó; fájdalmas (átv.)

fájós

fajta

fajta; minőség

fakéreg

fáklya

fakó

fakó; sápadt

fakó; tompa fényű

fal

fal; mohón nyel

falánk

falat; harapás

falatozó

falaz



falbemélyedés; fülke

falburkolat

falevél

falfehér

falfestmény; freskó

falikar

falilámpa

faliszekrény

falitérkép

faliújság

falka; csapat

falragasz; plakát

falu

falu; vidék; außer Landes gehen: külföldre

megy; emigrál; außer Landes sein: külföldön

van
falusi

falusi lakosság

falusi; vidéki

falusias

fametszet; fametszés

fánk

fantasztikus

fantázia; képzelet; ábránd

fanyar; csípős

fanyarság; savanyúság

far

far (hajó); farok (repülő)

fárad; fáradozik; igyekszik

fárad; töri magát

fáradhatatlan

fáradozás; igyekezet

fáradozik

fáradság; bajlódás

fáradság; fáradozás; nehézség; gond;

vesződségfáradság; fáradozás; vesződség; keine Mühe

scheunen: nem sajnálja a fáradságot; sich

Mühe geben: veszi magának a fáradságot;

sich Mühe geben: fáradozik; vesződik; sich

Mühe machen: fáradozik; vesződik; mit Müh

und Not: üggyel-bajjal



fáradságos

fáradságos; nehéz

fáradságos; nehéz; bonyolult; kényes; kínos

fáradt; müde machen: elfáraszt; müde

machen: kifáraszt; müde werden: elfárad;

müde werden: kifárad
fáradtság

farag (fát)

faragatlan (átv)

faragott

fáraszt; strapál

fáraszt; terhel

fárasztó

farigcsál; vagdos; szeletel

farkas

farkasétvágy

farkaskutya

farkasordító hideg

farmer

farok

farol (jármű)

farolás; megcsúszás

farsang

fasírozott; fasírt

fáskamra; auf dem Holzweg sein: rossz úton;

nyomon jár
fasor

faszén

faszobrász

fatönk

fatörzs

fattyú

fatuskó

fatuskó; fajankó (átv.)

fátyol

favágó

favázas szerkezet

fazék; lábas; lábos

fazekas

fázik

fázis; szakasz



f.é. (folyó év) /röv./

f.é. (folyó évi) /röv./

február

fecseg

fecseg; csacsog

fecseg; locsog

fecsegés; szóbeszéd

fecsegés; szószátyárkodás

fecsegő

fecsegő; locsogó

fecske

fecskendez; spriccel

fecskendő; injekció

fedd; megint; leszid

feddés; intés

feddhetetlen

fedél

fedél alá kerül

fedélzet

fedélzet (hajó)

fedetlen fejű

fedett

fedett uszoda

fedez; véd

fedezés; fedezék

fedezet

fedezetlen

fedezi magát; védi magát

fedi egymást

fedőnév; álnév

fegyelem

fegyelmez

fegyelmezetlen

fegyelmezetlen; neveletlen

fegyelmezett

fegyelmi

fegyelmi eljárás; ein Disziplinarverfahren

einleiten: fegyelmi eljárást indít
fegyver

fegyver; fegyverzet



fegyvercső; der Lauf des Blutes: vérkeringés;

der Lauf der Dinge: a dolgok alakulása;

menete; im Laufe der Jahre: az évek

folyamán; során; múlásával
fegyveres erők

fegyverkezés

fegyvernem

fegyverszünet

fegyvertelen; védtelen

fegyverzet

fehér bor

fehér kenyér

fehér ló

fehér; weiß machen: kifehérít

fehéres

fehérít

fehérítőszer

fehérnemű

fehérnemű; schmutzige Wäsche: szennyes

fehérneműs szekrény

fej; fő

fej; kobak

fejbólintás

fejcsóválás

fejében; ellenében

fejecske

fejedelem

fejedelmi

fejelés (sp)

fején visel; ich habe viel auf: sok feladatot

kaptam
fejenállás

fejes káposzta

fejes saláta

fejesugrás (sp)

fejetlen

fejezet

fejfájás

fejfedő

fejjel lefelé

fejkendő



fejléc; durch den Kopf gehen lassen:

meggondol; ich weiß nicht, wo mir der Kopf

steht: azt sem tudom, hol áll a fejem; den

Kopf in den Stand stecken: struccpolitikát

folytat; den Kopf hängen: lehorgasztja a

fejét; den Kopf hängen: levert; rosszkedvű
fejleszt; kifejleszt

fejletlen

fejlett

fejlettség

fejlődés; fejlesztés

fejlődés; siker

fejlődik; gyarapszik; tenyészik

fejlődik; válik vmivé

fejsze; balta

fejsze; balta; bárd

fejteget

fék

fekbérmentes

fekete festék

fekete ló

fekete; schwarz machen: befeketít (átv. is);

ihm wird schwarz vor den Augen: elsötétül

körülötte a világ
Fekete-erdő

fekete-fehér felvétel

fekete-fehér film

feketehimlő

feketekávé; mokkakávé

feketekereskedelem; zugkereskedelem

feketerigó

feketeség

feketézik; üzérkedik

feketéző

fékez

fékezés

féklámpa

fékpedál

fekszik; hever

féktelen

féktelen; fegyelmezetlen



féktelen; heves

féktelen; tolle Sache !: pokoli egy dolog !

féktelenség; hevesség

fektet; tesz (vmire/vmi fölé)

fekvés; helyzet; állapot; in der Lage sein zu

etw.: alkalmas vmire
fekvő

fekvőhely

fekvőtámasz

fél

fél; elcsügged

fél év

fél; félig; es ist halb fünf: fél öt van; mit

halbem Ohre: félfüllel; halben Ohren:

félfüllel; halb und halb: félig-meddig; halb ...,

halb ...: egyrészt ..., másrészt ...
fél mázsa; fél métermázsa

fél; rész; párt; zur Seite stehen jm.: vki mellé

áll; von meiner Seite: részemről; etw. auf die

Seite legen: félretesz vmit; jn. auf die Seite

schaffen: eltesz láb alól vkit
fél; retteg; sich vor etw. fürchten: fél vmitől

fél; tart; es ist/steht zu befürchen, daß ...:

attól lehet tartani, hogy ...
felad

felad; ráad

felad vmit; lemond vmiről; felhagy vmivel;

seinen Geist aufgeben: kiadja a lelkét
feladás; feladat

feladó

felágaskodik

felajánl

felajánl; kínál; ad

felajánlás; eine Verpflichtung eingehen:

kötelezettséget vállal
felakaszt

felakasztja magát

feláldoz

feláll

felállít

felállít; elhelyez

félálom



felaprít

felár; pótdíj

felavat

felavatás

felázik

feláztat

felbecsül; megbecsül; értékel

felbecsülhetetlen

felbecsülhető; megbecsülhető

felbélyegez

félbeszakad

félbeszakad; megszakad

félbeszakít

félbeszakít; megszakít

felbomlik

felbont

felborít; feldönt

felborul

felborul (hajó)

felborzol

felböfög

felbujt; bujtogat

felbujt; felizgat

felbujtó; provokátor

felbukik; felborul; felfordul

felbukkan; feltűnik

felbuzdul; nekihevül

felcicomáz

félcipő

felcsatol

felcsatol; felköt

felcsatol; rácsatol; sich den Gürtel

aufschnallen: kinyitja az övét
felcsavar

felcsavar; einen Hahn aufdrehen: csapot

kinyitfelcsendül

felcsendül; felhangzik

felcsigáz; felajz; felizgat

feldagadt

feldarabol; felparcelláz

feldarabol; szétdarabol



felderít

felderítés

feldíszít

feldíszít; ékesít

feldob; felvet; die Lippe aufwerfen:

elbiggyeszti az ajkát
feldolgoz

feldönt

feldönt; felborít

feldörzsöl

feldúl (átv.)

felduzzad

felé; irányában (átv. is)

fele vminek; fél

felebarát

felébred

felébreszt; felkelt

felébreszt; felkelt; felkölt; den Appetit

wecken: meghozza az étvágyát
feledékeny

feledés; felejtés; in Vergessenheit geraten:

feledésbe merül
feledésbe merül

feléget

felejthetetlen

felekezet

felel; felelősséget vállal

felel; válaszol

felel vmiért

félelem

félelem; Angst haben: fél, aggódik

feléleszt; újjáéleszt; újraéleszt

felelet; válasz; keine Antwort wissen: nem

tud mit szólni
félelmetes; ijesztő

félelmetes; rettenetes

félelmetes; rettenetes; borzalmas

felelős; szavatos

felelős vmiért

felelősség; zur Verantwortung ziehen:

felelősségre von; die Verantwortung

übernehmen: felelősséget vállal



felelősségteljes

felelőtlen

felemel

felemel; emel

felemel; kiemel

felemelés

felemelés; kiemelés

felemelés; kiemelés; kiásás

félemelet

felemelkedés

felemelkedik

felemelő

felemészt

felemészt; felőröl

felemésztődik

félénk

félénk; aggodalmas; ijedt

félénk; bátortalan

felépít; emel

felépítés; építmény

felépülés

felér vmivel; ér; számít vmit

felereszt

felerősít

feleség

feleség; Frau Groß: Nagyné

feleségül vesz

feleségül vesz; elvesz; um jn. freien: megkéri

a kezét vkinek
felesleges; szükségtelen

felett; fölött

felett; fölött; -on,-en,-ön; über der Grenze: a

határon túl; über mir: felettem; fölöttem; wir

wohnen über der Straße: az utca túloldalán

lakunk
felette; efelett; afelett

félév (iskolai)

félévi; féléves

felezővonal

felfal

felfed



felfed; feltár

felfedez

felfedező

felfegyverez; felszerel; ellát

felfegyverkezik

felfegyverzés; fegyverzet

felfejlődtet; sorakoztat (kat)

felfejt

felfelé

felfelé; fölfelé

felfelé (hegyen)

felfeszít

felfigyel

felfog (átv.)

felfog; felkap

felfog; megért

felfog; megvéd (átv.)

felfog vmit vmilyen értelemben

felfogás

felfogás; felfogóképesség

felfogás; schwer von Begriff sein: nehéz

felfogású; er ist im Begriff fortzugehen:

menni készül; das geht über alle Begriffe: ez

túltesz mindenen
felfogható; érthető

felfordít

felfordulás; zűrzavar

felforgat; forradalmasít

felforral

felfrissít; felújít

felfrissít; felüdít; hűsít

felfrissítés

felfrissül

felfúj

felfújható gumimatrac

felfújt

felfújt (étel)

felfuvalkodott; gőgös

felfuvalkodottság

felgombol

felgyógyul



felgyógyul; felépül

felgyógyulás; felépülés

felgyújt

felgyülemlik

felgyűr

felgyűr; feltűr

felháborít

felháborodás; lázadás; zendülés

felháborodik

felháborodik; fellázad

felháborodott

felhajt

felhajt; kihajt; behajt

felhajt; megszerez

felhajtás

felhajtó szakasz (autópálya)

felhalmoz

felhalmoz; gyűjt

felhalmozódik

félhalott

felhasít

felhasznál; alkalmaz

felhasznál; bevet

felhasznál; elfogyaszt

felhasznál; értékesít

felhasználható; nutzbar machen: hasznosít

felhatalmaz

felhevít; tüzesít; izzít

felhevül; kimelegszik

felhevül; tűzbe jön

felhív

felhív; felszólít

felhív (tel.)

felhívás

felhívás; felszólítás

félhivatalos

félhomály

felhord

felhord; felrak

felhorzsol



felhoz

felhoz; jm. etw. beibringen: vkivel vmit

megértet; megtanít vkit vmire; jm. etw.

beibringen: vkinek vmit tudtára ad; jm. etw.

beibringen: vkit vmivel ellát; jm. eine Wunde

beibringen: vkin sebet ejt; vkit mewgsebesít
felhozatal

felhő; felleg

felhőbe borít

felhőkarcoló

felhős

felhős; borús

felhőszakadás

felhőtlen

felhőzet

felhúz; felvesz; felöltöztet

felhúz; felvon

felhúz; kihúz

felhúz; ráhúz

felidéz

felidéz; felelevenít

felidéz; reprodukál

félidő (sp)

félig telt; félig tele

félig-meddig

felindultság; in Bewegung setzen: mozgásba

hoz; in Bewegung bringen: mozgásba hoz
felingerel

felingerel; felizgat

felír

felírás; felirat

felirat

felismer

felismer; megismer; elismer

felismerés; megismerés

felismerhetetlen

felitat (papír)

felizgat

felizgul

felizzik

feljárat; Aufgang der Sonne: napkelte



feljáró; felhajtó

feljebbvaló D elöljáró; főnök

feljegyez

feljegyez; bejegyez

feljegyez; megjegyez

feljegyez; regisztrál

feljelent

feljelentés

feljogosít

feljön

feljön; felemelkedik; feljut

felkapaszkodik

felkar; felsőkar

félkarú; egykarú

felkavar

felkel

felkel; felemelkedik

felkel; megkel

felkelés

felkelő

felken

felkenés; felavatás

felkerekedik

félkész

felkészül

felkészül; készülődik

felkészülés; készülődés

felkever; megkever; felkavar; megkavar

felkiabál; felébreszt

felkiáltás

felkiáltás; kikiáltás; kihirdetés

felkiáltójel

felköt

felkutat

fellángol

fellapoz; utánanéz (könyvben)

fellázad

fellázad; lázadozik

fellázad vmi ellen

fellebbez; appellál



fellebbezés

fellegvár; citadella

fellélegzik

fellelkesít

fellendülés

fellengzős; áradozó

fellép; támad; keletkezik; megjelenik

fellépés; jelenet

fellobban; lángra lobban

fellök; feldönt

felmagasztal

felmászik; kúszik

felmegy; felvonul

felmelegedés

felmelegít

felmenés

felment

felment (kat)

felmér

felmér; felbecsül

felmér; végigmér (átv.)

felmerül

felmerül; felbukkan

felmerül; felvetődik

félmeztelen

felmond

felmond vkinek

felmondás

felmondható

felmorzsol

felmos

félmúlt (nyelvt)

felmutat

felmutat; elér

felmutat; feltüntet

felnagyít; megnagyít

felnémet; irodalmi német (nyelv)

felnevel

felnevel; zur Selbständigkeit erziehen:

önállóságra nevel
felnéz



felnő

felnő; serdül

felnőtt

felnyársal; átszúr; felszúr

felnyergel; megnyergel

felnyílik

felnyit

felnyit; feltör; felüt; felhajt

felnyit; kinyit

felold

felold; megold

féloldali; egyoldali; egyoldalú

feloldhatatlan

feloldódik

feloldoz

felolvad; felenged; 3 geht in 9 ohne Rest auf:

9 3-mal maradék nélkül osztható; jetzt ging

mir ein Licht auf: most már értem
felolvas

felolvasás

felolvaszt

félórai; félórás

félóránként

feloszlik

feloszlik (átv.)

feloszt

feloszt; eloszt; kettéoszt

feloszt; szétosztogat; elosztogat

feloszt; tagol

felőle; um seinetwillen: az ő kedvéért; miatta;

végette
felölel

felölel; átfog

felölel; magában foglal

felőlem

felőlem; um meinetwillen: miattam

felöltő

felöltözik

felöltözködik; felöltözik

felöltöztet

felőlünk



felönt; felereszt

felöntés; főzet

felpattan; felszökik; csapódik

felpeckel

felperes

felpróbál

felragaszt

felrajzol

felrak; megrak

felráz; tettre serkent

félre; Spaß beiseite: tréfán kívül

félre; távol vmitől; sich abseits halten: a

háttérben marad; távol tartja magát
félreállít

félrebeszél

félreért; rosszul ért

félreértés

félreérthetetlen

félreérthető

félreismer; js. Worte verkennen: félreért vkit

félreismerhetetlen

félreismerhető

félremagyaráz

félrenéz; über etw. wegsehen: szemer huny

vmi fölött; elnéz vmit
felrepülés

félrerak

félrerak; eltesz

félrért

félretesz; félrerak

félretesz; fenntart

félretesz; kiselejtez

félrevon

felriad

felriaszt

felrobban

felrobbant

felruház; ellát

felruház; felöltöztet

felruház; öltöztet; burkol

felsegít



felsorakozik

felsorol

felső; felsőbb

felső (kártya)

felső tagozat

felső világítás

Felső-Ausztria

felsőbbség; felettes hatóság; von Obrigkeits

wegen: hivatalból
felsőfok

felsőfok (nyelvt)

felsőfokú tanulmány

felsőfokú vizsga

felsőkabát; felöltő

felsőrész

felsőtest; machen Sie den Oberkörper frei !:

vetkőzzön le derékig !
felsül; blamálja magát

felszalad

felszáll

felszáll; felemelkedik

felszáll (rep)

felszállás

felszállás; felemelkedés

felszállás (rep)

felszámít

felszámol

felszámol; likvidál

felszánt; megforgat

felszed

felszed; felfog (átv. is); felkap

félszeg; ügyetlen

félszemű

felszentel

felszerel

felszerel; berendez

felszerelés

felszerelés; készlet; garnitúra; eine Garnitur

Wäsche: egy váltás fehérnemű
felszerszámoz

félsziget



felszín; felület

felszív

felszólaló

felszólamlás; reklamáció

felszolgál

felszolgál; tálal

felszolgálás

felszólít; felhív

felszólít; felkér

felszólítás

felszökik; felnő

felszúr (villára,szarvra)

feltálal

feltalál; kitalál

feltaláló

feltámad

feltámaszt

feltár

feltár; felderít; felfed

feltárcsáz (távbeszélő)

feltartóztat

feltartóztathatatlan

feltárul

feltehető

féltékeny

féltékenység

felteker

feltekint

feltép

felterít; megterít

féltestvér; mostohafivér

feltesz

feltesz; felrak

feltesz; rátesz; felrak; rárak

feltét (étel)

feltétel

feltétel; unter keiner Bedingung (e): semmi

szín alatt
feltételes megállóhely

feltételez; dem ist alles zutrauen: ettől

minden kitelik



feltételez; feltesz; voraussetzen, daß: feltéve,

hogy
feltételez; képzel vkiről vmit

feltételez; sich js./etw. annehmen:

vkinek/vminek gondját viseli
feltétlen

feltétlen; feltétel nélkül

feltéve

feltevés

feltevés; hipotézis

feltevés; posztulátum

feltol

feltöltött talaj

feltör

feltör /felfakad

feltör; sich mit jm. krachen: összeveszik

vkivelfeltörés; felcsapódás

feltörés /felfakadás

feltúr; összeturkál; összekever; feldúl

feltűnés

feltűnik

feltűnő

feltűr; felgyűr

feltűz

feltűz; letűz; felhúz; ráhúz

feltűz; redőz

felugrik

félúton

felüdít; felfrissít

felüdül; felfrissül

felügyel

felügyelet

felügyelő

felügyelő; Aufsehen erregen: feltűnést kelt

felül

felül; fenn; fent; die Oberhand behalten:

felülkerekedik; die Oberhand haben:

felülkerekedik
felülbélyegez

felület; felszín

felületes



felületes; felszínes

felületi; felszíni

felüljáró

felülkerekedik

felülmúl

felülmúl; meghalad

felülmúl; túltesz (vkin/vmin)

felülmúlhatatlan

felültet

felülvizsgál

felvág

felvágás

felvágott (étel)

felvált

felvált; mit jm./etw. abwechseln: felvált

vkit/vmitfelváltva; váltakozva

felvarr

felvásárol

felvázol

felver

felver (sátrat); ein Lager aufschlagen: tábort

verfelvesz

felvesz; felfogad

felvesz; felhúz

felvesz; felölt

felvesz; magára vesz

felvesz (pénzt)

felvet (témát)

felvétel

felvételi vizsga

felvezet

felvidék

felvidít

felvidít; felderít

felvilágosít

felvilágosít; kioktat

felvilágosítás

felvilágosult

felvillan; felragyog

felvirágoztat; felemel; fellendít



felvirágzik

felvonás

felvonásvég

felvonó

felvonó; lift

felvonul

felvonulás

felvonulás (kocsi)

felvonulás; körmenet

felvonulás; menetelés

felzavar; felver

fém

fémes; érces

fémkohászat

fémpénz

fémtárgy

fen; köszörül

fénapi; fénapos

fenegyerek

fenék; alap; vminek a mélye

fenék; alj; alap; Boden fassen: megveti a

lábát; gyökeret ver; an Boden gewinnen: tért
feneketlen

fenn; fent; felül; nach oben: felfelé; von

oben: fentről; felülről
fennakad; megakad

fennakadás; megakadás; közlekedési dugó

fennál

fennáll; létezik; van

fennállás

fennhagy; nyitva hagy; abbahagy

fennmarad

fennmarad; megmarad

fennsík

fennsík; plató

fenntart

fenntart; fennhagy

fenntart; folytat

fenntart; tartalékol; lefoglal

fenntartás

fenntartás; kikötés



fenntartja magát

fenntartott

fenséges; fennkölt; über etw. erhaben sein:

vmi fölött áll (átv.)
fent; fenn; felül

fent nevezett; fent említett

fenti; fentebb

fény

fény; világosság

fénycsóva

fenyeget

fenyegetés

fenyegető

fényerősség

fényes; tiszta; sima; csupasz

fényesít

fényesít (padlót); kefél (padlót); vikszel

fénykép

fénykép; fotó

fényképészet

fényképezőgép

fénylik; csillog

fénylik; ragyog

fénylik; ragyog; csillog

fénylik; világít

fenyő

fényrekesz

fénysugár

fényszóró

fényt csökkent

fénytelen

fénytelenség; fakóság; tompaság

fényűző

ferde

ferde; megvetemedett

ferde növésű

ferde; rézsutos

féreg

féregrágta

Ferenc

ferences



férfi; ember

férfi-; hím-

férfi konfekció

férfi ruházat

férfias

férfiatlan; nem férfias

férfiöltöny

férj

férjhez ad; megnősít

Fertő tó

fertőtlenít

fertőzés

fest; színez

festék

festészet

festett

festi magát

festmény

festő; szobafestő

festőállvány

festői

festőművész

fésű

fésül

fésülködik

fésüsgyapjú

fészek

feszélyez

feszes; feszülő; feszült; ich bin gespannt

darauf: roppant érdekel; feszülten várom
feszes; kemény

feszes; szoros

feszes; szűk; szoros

feszesség

feszít; peckesen lépked

feszítés

feszítőrúd; emelőrúd

feszítővas

fészkel

fesztelen



fesztelen; természetes; er tut es

ungezwungen: önként teszi
feszül

feszülten figyel; ich bin gespannt: kíváncsi

vagyok
feszültség

f.hó (folyó hó) /röv./

fiatal házas; ifjú férj; ifjú feleség

fiatal; ifjú; új

fiatalember

fiatalkorú

fiatalkorúak bírósága

fiatalok; fiatalság

fiatalos

ficánkol

fickó

fickó; alak

fickó; legény; teremtés; ein ganzer Kerl:

legény a talpán; netter Kerl: helyes teremtés;

ein tüchtiger Kerl: belevaló; talpraesett fickó
figura; ábra

figyeg

figyel

figyel; hallgat

figyel; les

figyel; ügyel; merken lassen: elárul

figyel vmire/vkire

figyelem

figyelembe vesz

figyelembe véve vmit; tekintettel vmire

figyelembevétel

figyelemre méltó; jelentékeny; jelentős

figyelmen kívül hagyás; semmibe vevés

figyelmes; jn. aufmerksam machen auf etw.:

figyelmeztet vkit vmire
figyelmesség

figyelmetlen

figyelmeztet

fillér; das ist keinen roten Heller wert: lyukas

garast; fabatkát sem ér
film; im Film: filmen

filmelőzetes



filmez; megfilmesít

filmvászon; vetítővászon

filozófia

filozófus

finn

finn (ember)

Finnország

finnországi

finnyás

finnyás; finomkodó; zimperlich tun:

kényeskedikfinom; gyenge; zsenge törékeny; érzékeny

finom; gyengéd; tapintatos

finom; kecses

finom; kényes

finomérzésű

finomít

finomított

finomműszerész

finomság

fintor; grimasz

fintor; pofa

fintorgat

fiók

fiók; kirendeltség

fiókintézet

fióküzlet

Firenze

firenzei

firkál

firkant; firkál

fit

fiú

fiútestvér; fivér

fizetendő; fizethető

fizetés; bér

fizetés; járandóság

fizetési halasztás; fizetési határidő

fizetést kap

fizető vendégszoba

fizetőeszköz



fizetőképes

fizetőpincér

fizika

fizikai munka

fizikus

fiziológia

flamand

flamand (ember)

Flandria

flandriai

flanell

flört

fodor

fodrász

fodrásznő

fog

fog; bei jm. auf den Zahn fühlen:

puhatolózik vkinél
fog; -tatik,-tetik; lesz; gesund werden:

felgyógyul; meggyógyul; wird's bald ?: na mi

lesz ?; es wird Tag: hajnalodik; es wird Zeit:

ideje már; du wirds es noch bereuen: ezt még

meg fogod bánni; er wurde i.J. 1917 geboren:

1917-ben született; das wird so gemacht: ezt

így kell csinálni; es wird ihm doch nichts

passiert sein ?: csak nem történt vele valami

?; ich würde es sagen: megmondanám; er

wird es getan haben: valószínűleg ő tette ezt;

wie Sie es wissen werden: amint ezt Ön
fog; vesz (adást)

fogad; fogadást köt

fogadalom

fogadás; fogadtatás

fogadás; was gilt die Wette ?: mibe fogadunk

?; um die Wette: versengve; versenyezve; um

die Wette laufen: versenyt futnak
fogadóóra

fogadószoba

fogadtatás

fogalmazás; aus der Fassung kommen: kijön

a sodrából; außer Fassung: magánkívül
fogalmazvány; piszkozat

fogalom



fogamzás

foganatosít; eszközöl

fogantyú; nyél

fogás

fogás (átv.)

fogás; étel

fogás; fortély; praktikum

fogas (hal)

fogas; kényes

fogás; praktika; fondorlat

fogás; trükk

fogás; zsákmány

fogaskerék

fogaskerekű vasút

fogat (ló)

fogatlan

fogaz; csipkéz

fogazás

fogazat

fogazat; műfogsor

fogazott; fogas; csipkézett

fogfájás; Zahnschmerzen haben: fáj a foga

fogház; börtön

fogház; fegyház; fegyintézet; börtön

foghíjas

foghús; íny

fogkefe

foglalat

foglalat; keret

foglalkozás

foglalkozás; das Geschäft für Gemüse und

Obst: zöldség-gyümölcs bolt
foglalkozási betegség

foglalkozik vmivel

foglalkozik vmivel; jm. etw. zuwenden: juttat

vkinek vmit
foglalkozik vmivel; végez vmit; vminek

szenteli magát; es liegt jm. ob: vkinek a

kötelessége; dolga; es obliegt jm.: vkinek a

kötelessége; dolga
foglalkoztat



foglaló

foglalt

foglalt jelzés (telefon)

foglyul ejt

fogó; fogantyú; markolat; fogás

fogó; fül

fogócska

fogódzkodik

fogoly; fegyenc

fogoly (madár)

fogoly; rab

fogorvos

fogorvosi

fogpiszkáló

fogság

fogság; bezárás

fogszuvasodás

fogtömés

fogva tart

fogva tart; fogságban tart

fogy

fogy; csökken; kevesbedik

fogyás

fogyaszt

fogyasztás

fogyasztás (étel/ital)

fogyasztási cikk

fogyasztási szövetkezet

fogyasztó

fogyta; vége vminek

fojtó; fojtogató

fojtó; fullasztó

fojtogat; megfojt

fok; fokozat

fok; hegygerinc

fok; orom

fóka

fokhagyma

fokoz

fokozás; fokozódás



fokozat; mérték

fokozatosan

fokozatosan; fokonként

fokozódik

Fokváros

folt; jegy

folt; pont

foltos; piszkos; pettyes

foltot ejt; pacázik

foltoz; stoppol

foltozott

folyadék

folyam; folyó

folyamat; lefolyás

folyamodik; einen Beruf ergreifen: pályára

lép; von etw. Besitz ergreifen: birtokába vesz

vmit; die Flucht ergreifen: megfutamodik;

auf frischer Tat ergreifen: tetten ér
folyamodik; kérelmez

folyékony

folyékony; cseppfolyós

folyékonyság; folyamatosság

folyik; csepeg; csöpög; csurog; der Regen

rinnt: zuhog az eső
folyik; ömlik

folyó; folyás

folyó; folytatólagos

folyó; ömlő; folyékony

folyó szám /röv./

folyóirat

folyóiratszám

folyómeder

folyómeder; französisches Bett: franciaágy

folyósít

folyósítható (készpénzben)

folyosó

folyosó; előszoba

folyosó; tornác; oszlopcsarnok

folytat

folytat (átv.)



folytat; gyakorol

folytat; továbbcsinál

folytat; űz (átv.)

folytatás

folytatódik (megszakítás nélkül)

folyton

folytonos; állandó

folytonos; állandó; tartós

folyvást

fon

fon; hurkol; köt

fonák

fonák; kellemetlen

fonal; cérna

fonal; szál

fonat

fonetikus

fonnyad; hervad

fonnyadt; hervadt

fonoda

fonódik; csavarodik

fonott

font

fontos

fontos; er ließ es sich angelegen sein: szívén

viselte
fontoskodó

fontosság

fordít

fordítás

fordító

fordított

fordított; ellenkező; umgekehre Seite:

vminek a hátoldala; visszája
fordíts ! /röv./

fordítva

fordul (jármű)

fordulás; fordulat; forduló

fordulat

fordulat (műsz)

fordulatszám



forduló

forduló; menet (sp)

fordulópont

forgács; szilánk; szálka

forgalmaz

forgalom

forgalom; közlekedés

forgalomban van

forgat

forgat; perget

forgat; sodor

forgat; teker; fordít; csavar

forgatás; tekerés; fordulat; csavarodás

forgatmány; hátirat

forgatókar; forgattyú; kurbli

forgatókönyv (film)

forgolódik; körülfordul

forgószél

forgószél; ciklon; tornádó

forgószélk

forgószínpad

forgótőke

forint

formába önt (átv.)

formalista

formás; deli

formaság; formalitás

formaszerű

formaszerűség; alakszerűség

formátum; alak

formáz; mintáz

forog; megfordul; csavarodik

forog; mozog (körben)

forog; örvénylik; kavarog

forog; örvénylik; kavarog; der Kopf wirbelt

mir: szédülök
forog; pörög

forr; fő

forr; gőzölög

forradalmár

forradalmi



forradalom

forradás; sebhely

forralt bor

forrás

forrásmű

forrasz (műsz)

forraszt

forró

forró; izzó

forrong; nyugtalankodik

forrongás

fortély

fortély; csel; cselfogás

foszlás

foszt; tép

fő; auf den Mann: fejenként; Mann bei

Mann: egymás mellett; Mann an Mann:

egymás mellett; Mann für Mann: mind egy

szálig; Mann für Mann: egymás után; alle

Mann an Bord: mindenki a fedélzetre; er hat

seinen mann gefunden: emberére talált; er

steht seinen Mann: megállja a helyét; er stellt

seinen Mann: megállja a helyét; mit Mann

und Maus: mindenestül; szőröstől-bőröstől
fő; fej

fő; feje vminek; das Oberhaupt des Staates:

az állam feje
fő; izzad

fődolog

főétel

főhadiszállás

főhadnagy

főiskola; technische Hochschule: műegyetem;

műszaki egyetem; műszaki főiskola
főiskolai hallgató; diák

főiskolai hallgatónő; diáklány

főképpen; leginkább

főkötő

föld; a föld felszíne; dem Erdboden

gleichmachen: földig lerombol
föld feletti

föld körüli utazás



föld; talaj

föld; talaj; padló; padlózat

Föld térképe; világtérkép

földalatti

földalatti fejtés (bánya)

földalatti; metró

földbirtok

földbirtokos

földből való; agyagból való

földel

földes

földesúr

földgáz

földgolyó

földgömb

földhát

földhozam

földi

földigiliszta

földimogyoró

földiszeder

földkotró; exkavátor

Földközi-tenger

földközi-tengeri

földművelés

földművelésügyi miniszter

földműves

földosztás

földrajz

földreform

földrengés

földrengés sújtotta terület

földrész; kontinens

földrész; künstlicher Erdtrabant: műhold

földsáv

földszint

földszint (színház)

földszintes

fölé helyez; etw. vorsetzen sich: elhatároz

vmitfölé; -ra,-re



fölé rendel; er ist mir übergeordnet:

felettesemföléfeszít; fölévon

föléje; efölé; afölé

fölény

fölényes; erősebb; hatalmasabb; jm./etw.

überlegen sein: különb vkinél/vminél
fölényesen; szeszélyesen bánik vkivel

fölös; fölösleges

fölösleg; többlet

fölösleges; felesleges

főnév

főnév (nyelvt)

főnévi igenév

főnök

főnyeremény

főorvos

főosztály

főpályaudvar

főpincér

főposta

főpróba (színház)

förtelmes; szörnyű

fösvény; fukar

fösvény; zsugori

fösvény; zsugori; fukar

fösvénység

főszereplő

főszerkesztő

főtitkár

főtt

főtt marhahús

főútvonal

főv. (főváros) /röv./

főváros

fővetlen; nyers

főz

főz; forral

főz; forráz

főz (sört)

főzelék; der Gemüse- und Obstladen: zöldség-

gyümölcs bolt



főzés

főzet

főzőedény

főzőfazék; lábas

főzőfülke

főzőkanál

főzőkészülék

frakkszárny

francia

francia (ember)

francia nő

francia (nyelv)

Franciaország

freskófestészet

fricska

fricskáz; pöccint

Frigyes

friss

friss; üde

frissesség

frissiben; szaporán

frissítő (ital)

fröcsköl; fröccsen; spriccel

fúj

fúj; megfúj

fujtató

fukar

fukar; kicsinyes

fukarkodik

fullánk

fúr

fura; furcsa; mulatságos

furcsa; fura

furcsa; komikus

furcsa; különös

furfang

furfang; mesterkedés

furfangos

furfangos; hamiskás

furkósbot



furulya

fut; szalad; jár; megy; gyalogol

fut; szalad; száguld

futam (zene)

futamidő

futár

futár; küldönc; durch Eilbote: expressz

(posta); mit Eilbote: expressz (posta)
futás; folyás; járás; működés

futás; futószám (sp)

futball; futball-labda; Fußball spielen:

futballozikfutballpálya

futja; elég; soweit das Auge reicht: ameddig a

szem ellát; es reicht: elegendő
futkos; rohangál; szaladgál

futkos; szaladgál

futkosás; utánajárás; jm. den Laufpaß

geben: kiadja az útját vkinek
futó (átv.)

futó; folyó; das laufende Jahr: folyó év; auf

dem laufenden sein: jólértesült
futó; futár

futó zápor

futó zápor; záporeső

futólépés

futószalag

futószőnyeg

futurista

fuvallat

fuvardíjat fizet

fuvaros

fuvaroz; szállít

fúvóka

fuvola

fű

füge

függ. (függelék) /röv./

függelék; pótlás

függelék; utószó

függés; függeszkedés

függeszkedés (sp); die Sache ist noch in der

Schwebe: a dolog még függőben van



független

függetlenség

függő (ékszer)

függő; von jm. abhängig sein: függ valakitől

függőágy

függőben marad

függőben van

függőhíd

függőleges

függöny

függővasút; libegő

fül; fogó; fogantyú

fül; jn. übers Ohr hauen: rászed; átejt vkit;

bis über die Ohren: nyakig; fülig
fülbevaló

fülcimpa

fülemüle; csalogány

fülhallgató; telefonkagyló

fülhallgató; telefonkagyló; hallócső

fülkagyló

fülke

fülke; kamra

fülledt meleg

fül-orr-gégész

Fülöp

Fülöp-szigetek

fülsiketítő

fülzúgás

fűnyíró

fürdik

fürdő

fürdőkád

fürdőlepedő

fürdőszoba

fürdőszobaszőnyeg

fürdővendég

fürdővendég; üdülővendég

fűrész

fűrészel

fürge

fürge; gyors



fürj

füröszt

fürtös; göndör; hullámos

füst

füstgomoly

füstmentes

füstöl

füstöl (húst)

füstöl; pöfékel

füstölt

füstölt hús

füstölt sajt

füstös

fűszál

fűszál; gabonaszál; szalmaszál

fűszer

fűszeres; ízes; illatos

fűszerez

fűt

fűtés; tüzelés

fűtés; tüzelés; elektrische Heizung:

villanyfűtésfűtő

fűtőtest; radiátor

fütty; füttyentés

fütyül; sípol

füves; gyepes

füvészkert

fűz

füzet

fűzfa

fűzfából való; fűzfa-; an etw. weiden sich:

gyönyörködik vmiben
fűző

fűzőt hord

fűzött

fűzött (nyomda)

gabona

gabona; aufs Korn nehmen: célba vesz;

megcéloz; die Flinte ins Korn werfen:
gabonaföld

gabonakereskedelem



gabonapálinka

gabonatermelés

Gábor

gácsér

galád; alávaló

galád; hitvány

galagonya

galamb

galambdúc

gallér; das kann ihm/ihn den Kragen kosten:

fejébe kerülhet a dolog
gálya

gáncs (átv)

gáncsoskodik; kicsinyeskedik;

akadékoskodikganéj; szar

garancia

garancialevél; jm. den Garaus machen:

kitekeri a nyakát vkinek
garázdálkodik

garázs

Gáspár

gát

gát; töltés

gátat épít

gátfutás

gátlás

gátlástalan

gavallér

gáz

gaz; nyomorult

gázcsap

gazda

gazda; gazdálkodó

gazdag; dús

gazdag; dús; bőséges

gazdagság; bőség

gazdálkodik

gazdaság

gazdasági

gazdasági élet

gazdasági épület



gazdasági igazgató

gazdasági vezető

gazdaságos

gazdaságos; kifizetődő

gazdaságos; ökonomikus

gazdaságosság; jövedelmezőség

gazdaságpolitika

gazdaságpolitikai

gazdasszony; háziasszony

gazdasszony; házvezetőnő

gazdátlan

gazember

gazember; gazfickó

gazfickó

gázfűtés

gázló

gázol (vízben)

gázpedál

gázrezsó

gaztett

gáztűzhely

gázsi; fizetés

gebe; ló

gége; torok

gégefő

gemkapocs

generáljavítás

genny

geológus

gép

gépel

gépész

gépészmérnök

gépies; mechanikus

gépírás

gépíró

gépjármű

gépkocsi

gépkocsivezető; sofőr

gépkocsizó



géppuska; leichtes Maschinengewehr:

golyószóró
gépszerelő

gereblye

gereblyéz

gerely

gerely (sp)

gerelyhajítás

gerenda

gerenda (sp)

gerendázat

gerezd; fokhagymagerezd

gerinces

gerincesek

gerincvelő

gerlice

germán

germán (ember)

gesztenye

gesztus

géz

ghanai

giccses

gimnázium

gimnáziumi tanuló

gímszarvas

gipsz

gipszkötés

gitt

gjm. (gépjármű) /röv./

globális

góc; fészek (átv.)

gól (sp)

golf (játék)

Golf-áramlás

góllövő

gólya

gólyaláb

golyó; gömb

golyóálló

golyóscsapágy



golyóstoll

golyózik

golyva

gomb

gomba

gomba; Schwamm darüber !: vessünk rá

fátylat !; spongyát rá !
gombóc

gombol

gombolyag

gombolyag; orsó; tekercs

gombolyít; felteker; csévél

gombostű

gomolygó

gomolyog

gond

gondatlan

gondatlan; figyelmetlen

gondatlan; hanyag

gondnokság

gondol

gondol; úgy vél

gondola

gondolat; eszme; kein Gedanke !: szó sincs

róla !; sich über etw. Gedanken machen:

gondolkodóba esik; elgondolkodik vmin;

mach dir keine Gedanken darüber: ne törődj
gondolkodási képesség; gondolkodási készség

gondolkodásmód

gondolkodik

gondolkodik; gondol; képzel; das gibt einem

zu denken: ezen van mit gondolkodni; er

denkt bei sich: azt gondolja magában; er läßt

sich denken, daß ...: elképzelhető, hogy ...
gondolkodik; gondolkozik; elmélkedik

gondolkodik; töpreng

gondolkodó

gondolkozik

gondolkoztató; gondolkodtató

gondos

gondos; figyelmes

gondos; gondoskodó



gondoskodás

gondoskodás; előkészület; für etw. Vorsoge

tragen: gondoskodik vmiről; für etw.

Vorsoge treffen: gondoskodik vmiről
gondoskodás; gondozás

gondoskodik

gondoskodik; ellát

gondosság; igyekezet

gondoz

gondoz; ápol; ellát

gondoz; ellát; élelmez

gondozás; gondoskodás

gondozó

gondozói

gondozónő

gondozott; ápolt

gondtalan

gondviselés

gonosz

gonosz; es ist mir schlecht: rosszul vagyok;

schlecht und recht: úgy, ahogy
gonosz; rossz; komisz

gonosz; rosszindulatú

gonoszság

gonosztevő

gonosztevő; gazember; gazfickó

gordonka; cselló

Ågost

gótika

gótikus

gödör; verem

gőg; dölyf; önhittség

gőgös; dölyfös; önhitt

gömb

gömbölyű

göndör; bodor; ráncos; ráncolt; kusza

göndörít

göndörít; bodorít; fodroz

göndörödik; fodrozódik

göngyöleg; csomó; in Bausch und Bogen:

mindenestül



görbe

görbe; ferde

görbe; forduló; kanyarulat

görbe; görbített

görbül; hajlik

görbület; hajlás

görbület; hajlat; kanyarulat

görcs

görcsös

gördít; gurít

gördül; gurul; forog

görény

görgeteg

görög

görög (ember)

görög nő

görögdinnye

Görögország

göröngy

göröngy; rög

göröngyös

göröngyös; hepehupás

göröngyös; sziklás

gőte; szalamandra

gőz; pára; illat

gőzöl; párol

gőzölög; párolog

gőzös; gőzhajó

Grác

grafit

gránát

gratulál

gríz; búzadara

gróf

grófi

grófnő; grófné

Grúzia

guggol

guggol; gubbaszt

gúla



gulya; csorda

gulyás (étel); die Szegediber Gulaschsuppe:

szegedi gulyásleves
gumi

gumiabroncs

gumimatrac

gumós

gúnár

gúny

gúny; gúnyolódás; csúfolódás

gúny; gúnyolódás; szidalom

gúnynév

gúnyol; csúfol; gúnyolódik; csúfolódik

gúnyolódik; csúfolódik

gúnyos

gúnyos; csúfondáros

gurít

gurul

gusztusos; kívánatos; étvágygerjesztő

gusztustalan

gutaütés

gúzsba köt

gürcöl

gyakori; többszöri; öfters: gyakran;

gyakorta; des öfteren: gyakran; gyakorta
gyakori; többszörös

gyakorlás

gyakorlat

gyakorlat kedvéért

gyakorlat; praxis

gyakorlati

gyakorlatias; praktikus; ügyes

gyakorlatilag; praktisch bewährt: a

gyakorlatban bevált
gyakorlatlan

gyakorlatot folytat; praktizál

gyakorlatozik

gyakorlatozik (kat)

gyakorló

gyakorló orvos

gyakorlott; ügyes; rutinos



gyakornok

gyakorol

gyakorol; folytat

gyakran; sokszor

gyakran; sokszor; wie oft: hányszor

gyaláz; ócsárol

gyaláz; rágalmaz

gyaláz; szidalmaz; ócsárol

gyalázatos

gyalázatos; csúfos

gyalogátkelőhely; zebra

gyalogmenet

gyalogol; túrázik

gyalogol; was geht vor sich ?: mi történik ?;

nach Norden gehen: észak felé megy; nach

Norden gehen: északra néz; északra nyílik;

es geht nicht: nem megy; wie geht es dir ?:

hogy vagy ?; hogy megy sorod ?; vor sich

gehen: történik; végbemegy
gyalogos; járókelő

gyalogösvény

gyalogság

gyalogút

gyalu

gyám

gyámgyerek

gyámkodik

gyámolatlan; ügyetlen; tehetetlen

gyámoltalan; tehetetlen

gyámság alá helyez

gyámság; gondnokság

gyanakodik; gyanít

gyanakvó

gyanít; sejt

gyanítás; sejtés; feltevés

gyanta

gyanú

gyanú; in Verdacht haben: gyanakszik

gyanús; kétes

gyanús; mit dem linken Bein aufstehen: bal

lábbal kelt fel



gyanúsít

gyanútlan

gyanútlan; mit sem sejtő

gyapjas

gyapjú

gyapjúból való; gyapjú-

gyapjútakaró

gyapot

gyár

gyár; gyártelep; üzem

gyarapodás

gyarapodik; hízik

gyarapszik; nő

gyarmat

gyarmatosít

gyarmatosítás

gyáros

gyárt

gyárt; előállít; készít

gyártás

gyártási folyamat

gyártásvezető

gyártelep

gyártmány

gyártó; előállító

gyász; bánat; szomorúság

gyászinduló

gyászjelentés

gyászol

gyászos

gyászszertartás

gyáva

gyáva (ember)

gyávaság

gyékény

gyémánt

gyenge

gyenge; gyengécske

gyenge; gyönge

gyenge; lagymatag; puha; ernyedt



gyenge oldala vkinek

gyenge; roskatag

gyenge; törékeny

gyengéd

gyengédség

gyengeelméjű

gyengéje vkinek

gyengélkedő; er füllt sich ist unwohl: rosszul

vangyengélkedő (szoba)

gyengeség; erőtlenség

gyengít

gyeplő

gyér

gyér; ritka

gyerek; gyermek

gyerekágy; gyermekágy

gyerekes; gyermeteg

gyerekjáték (átv.)

gyerekség; gyerekesség

gyerekszoba

gyéren lakott

gyermekágyas nő

gyermekgondozási szabadság

gyermekgondozási szabadság; keine

Mutterseele: egy áldott lélek sem
gyermekjáték

gyermekkor

gyermekorvos

gyermekrádió

gyermektelen

gyertya

gyertya; das Licht brennt: ég a villany; ég a

lámpa; es wird Licht: világosodik; jetzt geht

mir ein Licht auf: most már dereng; rémlik

valami; da geht mir ein Licht auf: most már

dereng; rémlik valami; hinters Licht führen:

becsap; félrevezet
gyertyánfa

gyertyatartó

gyík; Schweizerische Eidgenossenschaft:

Svájci Ållamszövetség
gyilkol



gyilkos

gyilkosság

gyógyfű

gyógyfürdő

gyógyintézet

gyógyít; gyógykezel

gyógyítás; gyógymód; kúra

gyógyíthatatlan

gyógyítható

gyógyszer

gyógyszerész

gyógyszerkészítmény

gyógyszertár

gyógyulás; gyógyítás

gyógyüdülőhely

gyom; gaz

gyomlál

gyomor

gyomorbajos

gyomorégés

gyomorfekély

gyomorkeserű

gyomorrontás

gyomorsav

gyónás

gyors

gyors- és gépírónő

gyors; fürge; szapora

gyors; hirtelen

gyors; izgatott

gyors, jelentős időjárásváltozás

gyors mozgás; lendület

gyors; mulandó; illanó

gyors; sebes

gyors; sürgős

gyors; ügyes; fixe Idee: rögeszme; fix und

fertig: teljesen kész
gyorsan; haladéktalanul; rövid úton

gyorsan lehúz

gyorsan; sebtiben; sebtében

gyorsáru



gyorsaság

gyorsaság; sebesség

gyorsbüfé; automata büfé

gyorsforgalom

gyorsforraló

gyorsfőző; kukta; kuktafazék

gyorsfőzőlap

gyorsír

gyorsírás

gyorsíró

gyorsul

gyorsvonat

gyorsvonat; gyorsvasút

gyök

gyökér; tő

gyökeres; radikális

gyökeret ver

gyökerezik; gyökeret ereszt

gyökértelen

gyöngy

gyöngyház

gyöngyözik

gyöngytyúk

gyöngyvirág

gyönyör; öröm

gyönyörködik

gyönyörködtet; sich an etw. ergötzen:

gyönyörködik vmiben; sich an etw. ergötzen:

derül vmin
gyönyörű

gyönyörű; nagyszerű; pompás

Győr

György

gyötör; elkeserít

gyötrelmes; kínos

gyötrődik; kínlódik

gyötrődik; kínozza magát

győz

győzelem

győztes



gyufa

gyufásdoboz

gyújtóbomba

gyújtogatás

gyújtogató

gyújtópont

gyújtózsinór

Gyula

gyúlékony

gyulladás

gyúr; nyújt

gyúrható

gyűjtemény

gyűjtés

gyűjtő

gyűjtőív

gyülekezés

gyülekezik

gyülekezik; összegyűlik

gyűlés

gyűlöl

gyűlölet

gyűlölködő

gyűlölt; gyűlöletes

gyümölcs

gyümölcsbolt

gyümölcsfa

gyümölcsíz

gyümölcslé

gyümölcsöskert

gyümölcsöző

gyűr; gyűrődik

gyűrhetetlen

gyűrött

gyűrött; zerknittert werden: összegyűrődik

gyűrtelenített

gyűrtelenített; sima

gyűrű; karika

gyűszű

ha; amennyiben



ha; az esetben, ha ...

ha; es fragt sich, ob ...: kérdés, vajon ...; als

ob: mintha; ob ..., ob ...: akár ..., akár ...; na,

und ob !: mi az hogy !
ha; hogyha; amennyiben

ha; hogyha; amennyiben; hacsak

hab

hab; tajték

habar

habár; ámbár; wennschon dennschon: ha

lúd, legyen kövér
habarcs; vakolat

habaró

hableány; sellő

háború

háborúban megrongálódott; megsérült

háborús bűnös

háborúzik; háborúskodik; hadakozik; jn. zu

Gesicht kriegen: találkozik vkivel; das

werden wir schon kriegen: majd megkapjuk;

das werden wir schon kriegen: fog ez menni;

Durst kriegen: megszomjazik; jn. klein
habos; tajtékos

habozás; meggondolás nélkül

habozik; tétovázik

hadar

haderő

hadiállapot

hadicsel

hadifogság

hadihajó

hadirokkant

haditengerészet

hadjárat

hadköteles

hadművelet

hadnagy

hadonászik

hadoszlop

hadosztály (kat)

hadsereg



hadsereg; ein Heer von Beamten: egy sereg

hivatalnok
hadsereg; katonaság

hadszíntér

hadtest; testület

hadtörténeti múzeum

hadügy

hadügyminiszter

hadüzenet; mit etw. auf Kriegsfußstehen:

hadilábon áll vmivel
hadvezér

hadviselés

Hága

hágcsó

hagy; hagyományoz

hagyaték

hagyaték; végrendelet

hagyma

hagyomány

hagyomány; tradíció

hagyományos

hagyományos; szokásos

háj

haj (hajszál)

hajadon; szűz

hajas

haját hullatja

hajcsár

hajdan

hajdan; azelőtt

hajdani

hajdankor

hajfonat

hajfonat; copf

hajfürt; tincs

hajhász; követ

hajlam

hajlam; érzék

hajlam; vonzalom

hajlamos vmire



hajlamos vmire; gut veranlegt für etw.:

nagyon tehetséges vmiben
hajlandó

hajlandó; készséges; hajlamos

hajlandóság

hajlat; görbület

hajlék

hajlék; menedék

hajlékony

hajlékony; csuklós

hajlékony; simulékony

hajléktalan

hajlik

hajlik vmire; hajlamos vmire

hajlít

hajlít; illeszt

hajlít; meghajlít

hajlíthatatlan

hajlott; görnyedt

hajmeresztő

hajnalpír

hajó

hajó (pl. épületen); an Bord bringen:

behajóz; an Bord gehen: hajóra száll; Mann

über Bord !: ember a vízben !
hajóépítés

hajófar

hajófülke

hajógerinc

hajógyár

hajóhad; flotta

hajókötél

hajón szállít

hajóoldal; fedélzet

hajóorr

hajóra száll

hajóraj; repülőezred

hajós

hajótörött

hajótulajdonos

hajózás



hajózható

hajózik

hajrá (sp)

hajrázik; finisel (sp)

hajsza

hajsza; üldözés

hajszál

hajszálpontos; hajszálnyira

hajszálvékony

hajszárító

hajszárítóbúra

hajszol; hajt

hajt

hajt; kerget; terel

hajt; kerget; unszol; sürget

hajt; sarkall; siettet; serkent

hajt; sürget

hajt; vezet

hajtás

hajtás; kergetés

hajtás; rügy; sarj

hajtás; sarj

hajthatatlan; hajlíthatatlan

hajtó

hajtóerő

hajtogat

hajtóka

hajtóka; előke

hajtóka; felhajtás

hajtóka; paroli

hajtómű (műsz)

hajtórugó

hajtóvadászat

hajvágás

hajválaszték; vom Scheitel bis zur Sohle:

tetőtől talpig
hajviselet; frizura

hal

hála

hála; dank seinem Fleiße: szorgalma révén;

szorgalmával



hála; köszönet; habe Dank !: köszönöm !;

besten Dank !: nagyon köszönöm !; hálás

köszönet !; schönsten Dank !: nagyon

köszönöm !; hálás köszönet !; vielen Dank !:

nagyon köszönöm !; hálás köszönet !; zu

Dank verpflichten: hálára kötelez
halad; előbbre jut; gut vorankommen: jól

boldogul
haladás; előmenetel

haladéktalan

haladó

haladó; progresszív

haladó szellemű; élenjáró; modern

halál

haláleset

halálos

halálos ellenség

halálsápadt

halandó

halandóság

halánték

hálás

halastó

halász

halászat

halászháló

halászik; im Trüben fischen: zavarosban

halászikhalászlé

halasztás

halasztás; haladás

halaszthatatlan

hálátlan

haldokló

halétel

halfogás

halhatatlan

halikra

halk; csendes

hall; hallgat vkire; schwer hören: nagyothall;

ich habe sagen hören ...: azt hallottam ...; azt

híresztelik ...; daß läßt sich hören !: ez már

beszéd !



hallás

hallatlan

hallgat

hallgat; csendben van; die Musik schweigt:

nem szól a zene; ganz zu schweigen davon ...:

nem is szólva arról ...
hallgat vkire

hallgat vmilyen névre

hallgatag

hallgatag; néma; szótlan; stumm werden:

elnémul; megnémul
hallgatagság

hallgató

hallgatólagos

hallgatóság; közönség

hallgatózik; fülel

hallható

hallóképesség

hallótávolság

halmaz; rakás

halmoz (készletet)

háló

háló; ins Garn gehen: lépre megy

halogat

hálóing

hálókocsi

halom; rakás

hálószoba

halott

halott; holt

halottlevél

halottnak hisz

halottnak tetteti magát

hálózsák

haltenyésztés; haltenyészet

halvány; sápadt

halvérű

halzsír; halolaj

hályog

hamar; szaporán

hamarosan; nemsokára



hamis; ál-

hamis eskü

hamis; valótlan

hamisítatlan

hamisítatlan; igazi

hamisság; álnokság; csalfaság

hamu

hamuszürke

hamutartó

hamvasság; lágyság

hamvasztás

háncs

hanem; de

hang

hang; csengés

hang; orgánum

hangjáték

hangjegy; kotta

hanglemez

hanglemez; kalte Platte: hidegtál

hangol; er ist lustig gestimmt: vidám

hangulatban van
hangos

hangosfilm

hangsúly

hangsúlyos szótag (verstan)

hangsúlyoz

hangszalag (gégében)

hangszalag; magnószalag

hangszer

hangszigetelő

hangszóró

hangszóró; hangfal

hangtalan

hangulat; kedv

hangulatos

hangverseny; koncert

hangzás; csengés

hangzatos

hangzavar

hangzik



hangzik; szól; cseng

hangzik; zeng

hangya

hántol

hány

hány; okád

hányad; kvóta

hányadik ?

hányados

hanyag

hanyag; gondatlan

hanyagság; gondatlanság

hányás

hanyatlás

hanyatlás; romlás

hanyatt-homlok

hányinger

hánykolódik

hánykolódik; forgolódik

hányódik

hányszor ?

hápog; gágog

harag

harag; düh; méreg

harag; in Zorn geraten: hühbe gurul; dühös

leszharagos

haragos; dühös

haragos; mérges vkire

haragot tart; orrol

haragszik; er zürnt mit mir: haragszik rám

harang; csengő

harangoz; csenget

harangozó

harapás; ein bißchen: egy kicsi; kevés;

cseppnyiharapófogó

harapós

haraszt; páfrány

harc; küzdelem; verseny (sp); viadal (sp)

harc; viaskodás; Streit anfangen mit jm.:

összeveszik vkivel; összevész vkivel
harci repülőgép



harcias

harcias; háborús

harcképtelen

harckocsi; páncélkocsi

harcol; küzd

harcos

harcra kész

harctér

hárfa

hárfás

harisnya

harisnyafej; bokafix

harisnyanadrág

harkály

harmad

harmadéves; harmadikos

harmadfél; két és fél

harmadik

harmadik; das dritte Mal: harmadszor; zu

dritt: hármasban
harmadrész

harmadszor

hármas

hármas szám

harmat

harmatos

harminc

harmincadik

harmincas

harmincas (szám)

harmincéves

harmonika

harmónikus

három és fél

három; unser drei: mi hárman; zu dreien:

hármasával; zu dreien: hárman
háromemeletes

hároméves

háromezer

háromféle

háromhetes



háromheti

háromkarú; háromágú

háromlépcsős rakéta

háromlevelű

háromnapos

háromnegyed

háromnegyedrész

háromoldalú

háromórás

háromszáz

háromszínű

háromszor

háromszoros

háromszög

hársfa; Debröer Lindenblätter: debrői

hárslevelű (bor)
harsog

harsona

has

has; gyomor

hasáb

hasáb (nyomda)

hasad; reped

hasadék; nyílás; rés

hasas

hasfájás

hashajtó

hashártya

hasmenés

hasogató; szaggató

hason

hasonlat

hasonlat; példabeszéd

hasonlatként; példaképpen

hasonlatképpen; összehasonlításul

hasonlít

hasonlít; sie gleichen sich: hasonlítanak

egymásra; sie gleichen einander:

hasonlítanak egymásra
hasonlít; üt vkire

hasonlíthatatlanul; sokkal



hasonló; er sieht mir ähnlich: hasonlít rám;

das ist so ähnlich wie... ez olyasféle, mint...
hasonlóvá tesz

hasonmás

hasonul

használ

használ; hat

használ; igénybe vesz; bitte, bedienen Sie sich

!: vegyen, kérem !
használ; jm. den Mantel helfen: felsegíti a

kabátot vkire; es hilft nichts: hiába minden;

nincs mit tenni; es hilft nichts: itt már nem

segít semmi; sich zu helfen wissen: feltalálja

magát; tud magán segíteni
használ; kellemes; jólesik

használat

használati utasítás

használható; hasznos; praktikus

hasznára van; hasznot hoz; hasznot hoz;

használhasznavehetetlen; használhatatlan

hasznavehető; használható

hasznos

hasznos; előnyös

haszon; nyereség; hozam

haszon; nyereség; von Nutzen sein: hasznos

haszonbér

haszonnövény

haszontalan; hiábavaló

haszontalan; mihaszna

hasztalan; hiábavaló

hát

hat; befolyásol

hat; hatást gyakorol

-hat, -het

-hat, -het; lehet; ich mag nicht nach Hause:

nem akarok; nincs kedvem hazamenni; ich

mag nicht essen: nem akarok enni; es mag

sein, daß ...: lehet; meglehet, hogy ...; es mag

sein, daß ...: elismerem, hogy ...; wer mag des

sein ?: vajon; ugyan ki
hát; persze

hatalmába kerít



hatalmas

hatalmas; erős

hatalmon lévő

hatalom

hatalom; erő

hatály; érvény

hatály; érvény; nach Kräften: tőle telhetően;

von Kräften kommen: legyengül
hatálytalanítás

határ

határ; mezsgye

határállomás

határátlépés

határidő

határidő szerint

határidőre

határidős

határkő

határos

határos; szomszédos

határos vmivel; érintkezik vmivel

határozat

határozat; döntés; einen Entschluß fassen:

elhatároz vmit; elszánja magát vmire
határozat; végzés; einen Beschluß fassen:

határoz; végzést hoz; zum Beschluß:
határozatlan

határozatlan; bizonytalan

határozatlan; tétovázó; tanácstalan

határozó (nyelvt); Umstände machen:

teketóriázik; unter allen Umständen:

mindenképpen
határozói; melléknévi igenév

határozószó

határozószó (nyelvt)

határozott

határozott; eltökélt

határozottan; tüstént

határozottság; bizonyosság; mit aller

Bestimmheit: hatttározottan
határőr

határtalan



határtalan; végtelen

határzárlat

hatás

hatás; effektus

hatás; eine Wirkung auf jn. ausüben: hatást

gyakorol vkire
hatásfok

hatáskör

hatáskör; terület

hátasló

hatásos

hatásosság; hatékonyság; eredményesség

hatástalan

hatástalan; unwirksam machen: hatástalanít;

semlegesít
hátborzongató; irtózatos

hátcsigolya

hatékony; hatásos; eredményes

hatéves; hatévi

hatezer

hatféle

hátgerinc

hátgerinc; gerincoszlop

hathatós; erélyes

hátiszák

hátlap

hátlap; hátoldal

hatóanyag

hatodik

hatodrész

hatodszor

hatóerő

hatos

hatos (szám)

hatóság

hátra

hátraenged

hátrafekszik

hátrafelé

hátrafelé; visszafelé

hátrahagy; hagyományoz



hátrahagy; visszahagy

hátrahagyás

hátrál; jm. scharf auf den Lieb rücken:

hevesen megtámad vkit
hátralék

hátralék; késedelem

hátralékos

hátralékos; hátralevő

hátralevő; fennmaradó; maradék; felesleges;

plusz; ich habe nicht viel für ihn übrig: nem

tartok róla sokat; er hat wenig zeit übrig:

alig van ideje; ein übriges tun: kelleténél

többet tesz; im übrigen: egyébként; különben
hátramarad

hátramarad; elmarad

hátramaradott; utód

hátramegy; hátrál

hátrány

hátrányára

hátrányos

hátratesz; hátrahelyez

hátratol; visszatol

hátraűz; hátrahajt

hátraveti magát

hátrébb tesz; hátrább tesz

hátsó gondolat

hátsó; hátulsó; er ist hinter mir her: nyomon

követ; hinter die Sache kommen: rájön a

dolog nyitjára; zu hinterst: leghátul
hátsó kerék

hátsó lámpa; féklámpa

hátsó ülés

hátsó ülés; pótülés

hatszáz

hatszor

hatszor; hatszoros

háttér

hattyú

hátul

hátul áll

hátul; nach hinten: hátrafelé; von hinten:

hátulról



hátulról; orvul

hatvan

hatvanadik

hatvanas

hatvanas (szám)

hatvanszor

hatvány

hatványoz; hatványra emel; potztausend !:

teringettét !; kutyafáját !
hátvéd (sp)

havas eső

havasi gyopár

havasi legelő

havasi pásztor

havi folyóirat

havi; hónapi

havijegy; bérlet

havirészlet

havonként; havonta

havonkénti

ház bejárata

ház; otthon

haza

hazaárulás

hazafelé

hazafi

hazafias

hazai

hazai; honi; belföldi; einheimisch werden:

meghonosodik
hazai; otthoni

házal

hazamegy

házas; nős; férjezett

házas; nős; férjezett /röv./

házaspár

házasság

házasság; parti

házasság; zwecks Ehe: házasság céljából;

eine Ehe zu dritt: szerelmi háromszög



házassági ajánlat; einen Antrag stellen:

kérvényt nyújt be
házasságkötés

házasságlevél

házasságon kívüli

házasságtörés; Ehebruch begehen:

házasságtörést követ el; házasságot tör
házasulandó; eladó (átv. pl. lány)

hazatér; hazajön

hazatér; visszatér

hazatérés

hazátlan; hontalan

hazautazás

hazavezet

házfelügyelő

házhoz szállít

házhozszállítás; hazaszállítás

házi feladat

házi; házias

háziak; házbeliek

háziállat

háziasszony

házigazda

házigazda; háziúr

háziipar

házikó; aus dem Häuschen geraten: kijön a

sodrából
házimunka

házinyúl

háziorvos

háziúr; házigazda; vendéglátó

házmester

házőrző kutya

háztartás

háztartási alkalmazott

háztartási eszközök

háztető

háztömb

háztömb; lakótömb

hazudás; hazudozás; füllentés

hazudik



hazudik; anlügen jn.: hazudik vkinek

hazudik; hazudozik

hazudik; lódít

hazug

hazug; hazudozó

hazugság; eine Lüge vorbringen: hazudik; jn.

Lügen strafen: meghazudtol vkit
házvezetőnő

házszám

hebehurgyáskodik; összecsap; elsiet;

elfuserál vmit
heg; foradás

hegedű

heges; forradásos

hegeszt

hegesztő (munkás)

hegy; unten am Berg: a hegy lábánál; über

den Berg sein: túl van a nehezén; über alle

Berge: árkon-bokron túl
hegycsúcs

hegyeken át

hegyes

hegyes; hegyes-völgyes

hegyfok

hegygerinc

hegyhát; hegygerinc

hegyi patak

hegyi tó; tengerszem

hegyi túra

hegyi vezető

hegykúp

hegylánc

hegymászás

hegymászó

hegymászócsákány

hegynyúlvány

hegyoldal; lejtő; lejtés

hegység

hegyszoros

hegyvidék

hegyvonulat



héj

héja

héjában főtt krumpli

helikopter

hely

hely; an Ort und Stelle: a helyszínen

helybeli

helybeli; odavalósi; őslakos

helyben; ugyanott

helyén; időben

helyenként

helyénvaló

helyes; igaz; etwas Rechtes lernen: valami

hasznosat tanul
helyes; jó; igaz

helyes; kedves; bájos

helyes; kellő; illő

helyes; találó; jm. zutrinken: vkinek az

egészségére iszik
helyesbíti magát

helyesel

helyesel; méltányol; jóváhagy

helyesen; rendben

helyesírás

helyesírás; ortográfia

helyeslés

helyeslés; tetszés; taps

helyeslő

helyett

helyett; anstatt meiner: helyettem; anstatt

daß...: ahelyett, hogy...
helyett; statt meiner: helyettem

helyette

helyettes

helyettesít

helyettesítés

helyez

helyhez kötött

helyi

helyi beszélgetés

helyi forgalom



helyi hatóság

helyi; helybeli

helyi szervezet; helyi csoport

helyi vasút

helyiérdekű vasút

helyiség

helyismeret

helyjegy

helyjegyköteles

helypénz

helyrajzi szám

helyreállít

helyreállít; er ist wiederhergestellt:

meggyógyult; felépült
helyreállít; restaurál

helyreállítás; rendbehozatal

helyrehoz

helyrehoz; bepótol

helyreigazít

helyreigazít; helyesbít

helyreigazít; kijavít

helység

helységnév

helységtábla; helységnévtábla

helytáll

helytáll; kibír; eine Prüfung bestehen: leteszi

a vizsgát; aus etw. bestehen: áll vmiből; auf

etw. bestehen: ragaszkodik vmihez
helytáll; kitart

helytáll; tartja magát

helytálló

helytartó

helytelen

helytelen; rossz

helytelenkedés; garázdaság

helyzet; állapot

helyzet; állapot; damit hat es diese

Bewandtnis: ezzel ez a helyzet; ez így áll
helyzet; póz

helyzet; szituáció

hempereg



hempereg; gurul

henceg

henceg; kérkedik; dicsekszik

henger

hengerel

hengerít; görget

Henrik

hentes; mészáros

henyél; lustálkodik

henyélő; naplopó

herceg

hercegérsek

hercegi

hercegi; fejedelmi

hercegnő

hercegség; fejedelemség

here (méh)

hermetikus

hernyó

hervadt

hét

hét (naptári); jede Woche: hetenként;

hetente; minden héten
hetedik

hetedrész

hetedszer

hetekig; heteken át

hetenként; hétről hétre

hetente

hetes

hetes (szám)

hétévi; hétéves

hétezer

hétféle

hétfő

hétfői

hétfőn; hétfőnként; hétfői napokon

hétfőnként

heti; hetenkénti

hetilap

hétköznap



hétköznap; aus dem Alltag herauskommen:

kiszakad a mindennapokból
hétköznapi

hétköznaponként

hétpróbás; edzett

hétszáz

hétszer

hétszer; hétszeres

hétvége

hetven

hetvenedik

hetvenes (szám)

hetyke

hetyke; nyelves; kotnyeles

hetyke; pimasz

hév (átv.); lelkesedés

hév; hevesség

heveder

hevenyészett

heverő; rekamié

heves

heves; forrófejű; indulatos

heves; hirtelen; scharfe Getränke:

röviditalokhevesség

hevít; izzít

hézagos

hézagtalan; teljes

hiába

hiábavaló

hiábavaló; céltalan

hiány; hiányosság

hiány; veszteség; deficit

hiányában

hiánycikk

hiányjel

hiányol

hiányos

hiányos; tökéletlen

hiányszakma

hiányt szenved; szűkölködik

hiányzik



hiányzó

hiányzó összeg

hiba

hiba; tévedés; elnézés

hiba; vétek

hiba; vétek; bűnösség; aus eigenem

Verschulden: önhibájából
hibás

hibás lépés; félrelépés; ballépés

hibás; sérült

hibás; téves

hibás; téves; csalfa; álnok

hibásan olvas; rosszul olvas

hibátlan

hibázik; hibát követ el; téved

hibázik; vét

hibáztat

hibbant

hibrid

híd

hideg

hideg (átv. is); rideg; hűvös; fagyos; kalte

Küche: hidegkonyha; mir ist kalt: fázom
hidegen hagy

hideghullám

hidegrázás

hidegvérű

hídfő

hidrogén

hiéna

híg; felhígított

higany

higgadt

higgadtság

higiénikus

hígít

hihetetlen

hihető

hihető; szavahihető

híján van

hím galamb



hím; nach Männerart: férfi módra

himbál

himbálózik; lóg

hímez

himlőhely

hímnemű (nyelvt)

himnusz

hímzés

hindu (ember)

hint; locsol

hinta

hintázik

hintázik; billeg; billen; in den Hüften

wippen: riszálja a csípőjét
hintáztat

hintó; kocsi

hintőpor

hipnózis

hír; híresztelés

hír; tudomás

hír; tudósítás; das muß man ihm

nachrühmen: ezt ell kell róla ismerni
hírbe hoz

hirdet

hirdetés; reklám

hirdetmény

hirdetőoszlop

híreket szerez; tudakozódik; felderít

híres

hírhedt

hírhedt; rossz hírű

hírhedt; rosszhírű

hírmondó; előhírnök

hírnév

hirtelen

hirtelen; éles (átv.)

hirtelen felborul; felfordul; feldől

hirtelen haragú; indulatos

hirtelen időváltozás

hirtelen változás

hírül ad; tudtul ad



história; történet

história; történet; elbeszélés; mese

hiszékeny

hiszen

hiszen; hát; bár

hisztériás; hisztérikus

hit; vallás; felekezet

hit; vallás; felekezet; jm. Glauben schenken:

hisz vkinek; aus gutem Glauben:

jóhiszeműen; in gutem Glauben: jóhiszeműen
hitel

hiteles

hiteles; megerősített

hitelesít

hitelesít; igazol

hitelesítés (műsz)

hitelez

hitelező

hitelkártya

hitelkérelem

hitszegő

hitvány; rongyos

hitves; feleség

hiú

hiúság

hiúz

hív; hívat; idéz; er ist auf mich geladen:

dühös rám; das hat er mir auf den Hals

geladen: nyakamba varrta; sózta; jn. zu

Tische laden: ebédre meghív vkit
hív; szólít

hivatal

hivatal; an Ort und Stelle: helyben; nicht von

der Stelle kommen: nem halad
hivatal; iroda

hivatal; szerv; hatóság

hivatali; szakmai

hivatali székhely

hivatalnok; tisztviselő

hivatalnoknő

hivatalos



hivatalos órák

hivatás

hivatás; foglalkozás; mesterség

hivatás; pálya; foglalkozás

hivatásos

hivatásszerű

hivatkozás

hivatkozás; fellebbezés

hivatkozik; utal; das Bett beziehen: ágyat

húz; ein Lager beziehen: tábort ver; die

Universität beziehen: beíratkozik az
hivatkozik vmire

hívatlan

hivatlan; kéretlen

hivatott

híven

híven; hűen; hűségesen

hívnak; mondanak; neveznek vminek; jn.

willkommen heißen: üdvözöl vkit; wie heißt

du ?: hogy hívnak ?; ich heiße Eva: Évának

hívnak; das heißt ...: azaz ...; es heißt, er

kommt morgen: állítólag holnap jön; im Text

heißt, daß ...: a szövegben az áll, hogy ...; was

soll das heißen ?: hát ez mit jelentsen ?; und

jetzt heißt es: schlafen: most pedig alszunk
hívogató; csábító

hívójel

hívószám

hívő

hízeleg

hízelgés

hízelgő

hízlal

hizlalás

hízó; disznó

hízómarha

hó

hobbi

hóbort; rigolya; szeszély

hóbortos

hóbortos; bogaras

hóbortos; különc



hócipő

hódol

hóesés; havazás

hófedte; hófödte; hóval borított

hófehér

hogy; daß doch: csakhogy; außer daß ...:

azon túl, hogy ...; ohne daß ...: anélkül, hogy

...; nicht daß ich wüßte: nem mintha tudnék

róla; nicht daß ich wüßte: fogalmam sincs
hogyan ?; hogyhogy ?

hogyan ?; miként ?

hogylét

hogylét; állapot

hóhér; bakó

hoki

hol ?

hold

hold (területmérték)

holdfogyatkozás

holdvilág

holland

holland (ember); hollandus

Hollandia

hollandul

holló

hollófekete

holmi

holmi; cókmók

holmi; das ist so eine Sache: ez olyan dolog;

an einer Sache auszusetzen haben: vmi

kifogásolnivalója van vmin; kleine Sache:

kisdolog; große Sache: nagydolog
holnap

holnapi

holnapután

hólyag

hólyagos

homályos

homályos; borús; komor

homályos; érthetetlen

homár



homlok

homloküreg

homlokzat

homlokzat; front; die Stirn runzeln: ráncolja

a homlokát; jm. die Stirn bieten: szembeszáll

vkivel
homok

homok; föveny

homokos

homokzátony

homorú

hónalj

hónap

hónap utolsó napja

hónapokig

hónapokig tartó

hónapos retek

hónaposszoba

honfitárs; földi

honfitársnő; földi

honfoglalás

hónlaj

honnan ?

honnan ?; honnét ?

honosít

hontalan

honvágy

hópehely

hord

horda

hordágy

hordalékfa

hordár

horderő

hordható; hordozható

hordó

hordó; Bier, frisch vom Faß: frissen csapolt

sörhordozórakéta

hordtávolság (kat)

horgászik

horgol



horgony; vor Anker liegen: horgonyoz

horog

horog; kapocs

hortenzia

hortyog; horkol

horvát

horvát (ember)

hossz; hosszúság; magasság (embernél)

hosszában

hosszában; mentében

hosszában; mentén; mentében

hosszában; mentén; mentében; einen Finger

lang: ujjnyi hosszú; länger machen:

meghosszabbít; längere Zeit hindurch:

hosszabb időn át; hosszabb ideig; lange

Ohren machen: csupa fül; mein Leben lang:
hosszában; oldalt

hosszadalmas; terjengős

hosszan tartó

hosszas; hosszadalmas

hosszú

hosszú életű

hosszú lábú; nyakigláb

hosszú lejáratú

hosszúhullám

hosszúkás

hosszúsági fok

hottest; hulla

hova

hóvakságban szenvedő

hovatartozás

hóvihar

hóvirág

hóviszonyok

hoz; terem; jövedelmez

hoz; visz

hozam

hozat; beszerez

-hoz,-hez,-höz

hozomány

hozzá; ehhez; ahhoz



hozzá hasonló

hozzá képest; ehhez képest

hozzá; oda

hozzáad

hozzáad; melléad; klein beigeben: beadja a

derekát; klein beigeben: alább adja
hozzáad; ráad

hozzáadás

hozzácsatol

hozzád hasonló

hozzáértő

hozzáértő (ember)

hozzáfog; hozzákezd

hozzáfog; hozzálát

hozzáfog; nekilát vminek

hozzáfogható; hozzájuk fogható; hozzájuk

hasonló
hozzáidomít

hozzáigazít

hozzáilleszt; odailleszt

hozzáillik

hozzáír; hozzáfűz

hozzájárul

hozzájárul; jm. Geld zusteuern: vkit pénzzel

támogat
hozzájárul vmivel

hozzájárulás; beleegyezés

hozzájárulás; illeték

hozzájárulás; részesedés

hozzájön

hozzákapcsol; hozzáfűz; sich an etw.

klammern: kapaszkodik vmibe
hozzákever; közékever

hozzákezdés

hozzákovácsol; hozzáidomít

hozzálát

hozzálát; nekifog

hozzálát; nekilát; greifen Sie zu !: tessék

venni !; zugrunde gehen: tönkremegy;

elpusztul; etw. zugrunde richten: tönkretesz;

elpusztít vmit; etw. zugrunde legen: alapul

vesz vmit; zugrunde liegen: alapul szolgál



hozzányúl; megérint

hozzásegít

hozzásimul

hozzásimul vmihez

hozzászámít

hozzászámít; hozzászámol

hozzászól; beleszól

hozzátartozik

hozzátartozó

hozzátartozók

hozzátesz

hozzátesz; hozzáad

hozzátesz; hozzáad; hozzáfűz

hozzátesz; mellékel; csatol

hozzátesz; odailleszt; hozzáfűz

hozzátesz; pótol

hozzátok hasonló

hozzávaló; jm. etw. zuteil werden lassen:

vkinek vmit juttat
hozzávaló; kellék

hozzávesz

hozzávetőleges

hozzávetőleges kalkuláció; költségvetés

hozzávetőleges; megközelítő; körülbelül;

mintegy
hozzávetőlegesen kiszámít; költségvetést

készíthőálló

hőálló; hőszigetelő

hőfok

hőlégfűtés

hölgy; dáma

hőmérőzi magát

hőmérséklet

hőmérséklet; melegség

hőpalack; termosz

hörcsög

hörög

hős

hőség

hőség; forróság; hév

hősi; hősies



hősnő

hőstett

hősugárzó

hrsz. (helyrajzi szám) /röv./

húgy; vizelet

húgyhólyag

hulla

hulladék

hullám

hullám; auf hoher See: nyílt tengeren

hullámos

hullámtörés

hullámvasút

hullámverés

hullámverés; hullámzás

hullámvonal

hullámzás

hullámzik

hullámzik; örvénylik

hullócsillag

hullott gyümölcs

humanitás

humánus

humoros; mulatságos

hunyorít

hunyorít; pislog; kacsint

hupikék

húr

hurcol; húz; vonszol

hurka

hurkol; csomóz; zu etw. schürzen sich:

nekigyürkőzik vminek; nekikészül vminek
hurkol; köt

hurok

hurut

hurutos

hús

hús soványa

húsbolt

húskonzerv

húsleves



húsos

hússzelet (étel); das Wiener Schnitzel: bécsi

szelet
húsvét; frohe Ostern !: kellemes húsvéti

ünnepeket !; fröhliche Ostern !: kellemes

húsvéti ünnepeket !; zu Ostern: húsvétkor
húsvéti tojás

húsz; mit zwanzig: hússzal; mit zwanzig:

húszéves korában; húszévesen
huszadik

huszadrész

huszadrésznyi

huszár

húszas

húszas (szám)

húszas (szám); ein Zwanziger sein: a

húszévesekhez tartozik; ein Zwanziger sein:

húszas születésű
húszéves; húszévi

húszféle; húszféleképpen

huszonegy

húz; halogat

húz; von

húz; vonul; repül (madár); Nichtzutreffendes

streichen !: a nem kívánt rész törlendő !
huzal; drót

húzás; rántás; vonás

huzat

huzat; Lug und Trug: csalás és ámítás

huzatos

huzavona

húzva ledönt

hű; hűséges

hűhó; felhajtás; sein Wesen treiben:

garázdálkodik; ohne viel Wesens: minden

teketória nélkül
hüllők; csúszómászók

hülye; bamba; buta

hülye; félkegyelmű

hülyeség

hűség

hűséges



hűt

hűtlen

hűtlen; hitehagyott; abtrünnig werden:

elpártolhűtőgép

hűtőpult

hűtőszekrény

hűtővíz

hüvely; héj; burok

hüvely; tok

hüvelyes

hüvelyesek

hüvelyk; col (mérték)

hüvelykujj; jm. den Daumen drücken: szorít

vkinek
hűvös

hűvös; rideg

hűvösség

ibolya

ibolyakék

ibolyaszínű

idáig; sowenig ... als ...: éppoly kevéssé ...,

mint ...; sowenig ... wie ...: éppoly kevéssé ...,
ide; ehhez; erre

ide; erre

idead

idealista

idealizál

ideállít

ideát

idebenn; idebent

idecsinál; odacsinál; sich über etw.

hermachen: nekiesik vminek
idefelé; errefelé

ideg; meine Nerven halten nicht mehr aus:

nem bírom idegekkel
idegbajos; idegbeteg

idegen

idegen ajkú

idegen; ismeretlen

idegen; külföldi

idegen nyelv



idegen nyelvű

idegen ország; külföld

idegenforgalom

idegenkedik; visszataszít

idegenvezető

ideges

idegeskedés; hajsza

ideggyengeség

idegorvos

idegsokk

idehoz; odahoz

idei; mein jüngerer Bruder: az öcsém; junges

Fleisch: gyenge hús
ideiglenes

ideiglenes; előzetes

idejében; idejekorán

idejövetel

idejövetel; ideutazás

idén

ide-oda

ide-oda bolyong; tévelyeg

ide-oda dobál

ide-oda; fel s alá

ide-oda futkosás

ide-oda hajt

ide-oda utazgat; er fährt umher in Europe:

beutazza Európát
ideológia

idesiet; odasiet

idetart

ideutazás; idejövetel

idevalósi; helybeli

idéz

idézés

idézet

idézőjel

idill

idióta; hülye

idomít

idomtalan; alaktalan

idő



időbeli

időben megérkezik

időhiány

időjárás

időjárási helyzet

időjárásjelentés

időjárásváltozás

időjelzés (rádióban)

időköz; auf eine Spanne Zeit: egy kis időre

időközben

időközben; eközben; ezalatt; azalatt

időnként; néha-néha

időnként; némelykor; néha

időpont

időrendi; kronologikus

idős; öreg; koros

időszak; időtartam

időszámítás

időszerű; korszerű

időszerűtlen

időt mér

időtartam; ich habe eine gute Weile gewartet:

jó ideig vártam; eile mit Welie !: lassan járj,

tovább érsz !
időtartam; tartósság; auf die Dauer:

hosszabb időre
időtöltés

időzés; tartózkodás; der Zug hat hier keinen

Aufenthalt: a vonat itt nem áll meg
időzik; tartózkodik

idpszak; korszak; zu unserer Zeit: a mi

időnkben; ich habe keine Zeit: nincs időm; es

ist Zeit: ideje már; seit der Zeit: azóta;

amióta; während der Zeit, daß ...: miközben

...; stille Zeit: holt idény; aus der Zeit:

korabeli; morgen um diese Zeit: holnap

ilyenkor; zu jeder Zeit: bármikor; akármikor
idült; krónikus

i.e. (időszámításunk előtt) /röv./

ifjúkor

ifjúkor; ifjúság; fiatalság

ifjúsági csapat (sp)



ifjúsági szállás

-ig

-ig; -hosszat

ig. (igazgató) /röv./

ig. (igazgatóság) /röv./

igaz

igaz ember

igaz; igazi; valóságos

igaz; igazmondó; őszinte

igaz; igazságnak megfelelő

igaz; igazságos; jogos

igazán; valóban; bizony

igazán; valóban; tényleg

igazgat; dirigál; vezényel

igazgatás

igazgató

igazgatóság

igazhitű

igazi; valódi; eredeti

igazi; valódi; valóságos

igazítható; állítható

igaznak bizonyul; helyesnek bizonyul

igazodik

igazol

igazol; bizonyít

igazolás; bizonyíték

igazolás; igazolvány

igazolja magát

igazolt; indokolt

igazság; igazságosság; igazságszolgáltatás;

jogosság
igazság; valóság

igazságszolgáltatás

igazságtalan; jogtalan

igazságtalan; unrecht haben: nincs igaza; zur

unrechten Zeit: rosszkor
igazságtalanság; jogtalanság; es geschieht

ihm Unrecht: igazságtalanság éri
ige

igen

igen kedves



igen; nagyon; schwere See: nagyon hullámzó

tenger; schwer von Begriff: nehéz felfogású;

schwer Atem holen: nehezen lélegzik; schwer

hören: nagyothall; schwer krank: súlyos

beteg; nagybeteg
igenis

igennel válaszol; helyesel

igény

igény; követelés; in Anspruch nehmen:

igénybe vesz
igénybevétel

igényel; igénybe vesz

igényel; kér

igényes

igényt tart

igénytelen

igeragozás

ígéret

így; hasonlóképpen

így; úgy; ilyen módon; olyan módon

igyekezet; törekvés

igyekszik; törekszik

íj

ijedelem; rémület; ijedtésg; borzalom

ijedős

ijedt; megfélemlített

ijedtség; rém

ijesztő

iker

ill. (illetőleg,illetve) /röv./

ill. (illetve; illetőleg) /röv./

ill. (illetve) /röv./

illat

illatozik

illatszertár

illedelmes

illedelmes; jól nevelt

illedelmes; tisztességes; rendes

illegális

illem



illem; külsőség; der Form wegen: az

illendőség kedvéért; die Form wahren:
illemhely; WC

illemtudó; illedelmes

illeszkedik

illet

illet vkit; jár vkinek

illet vkit/vmit; was mich anbelangt: ami

engem illet
illet vmivel

illet; vonatkozik

illeték

illetékes

illetékes; jogosult

illetékesség

illetéktelen

illetéktelen; unberufen !: lekopogom, hogy el

ne kiabáljam !
illetlen

illetlen; helytelen

illetlen; megbotránkoztató

illetlen; neveletlen

illetlen; tisztességtelen

illetlenség; rossz szokás

illető

illető; említett

illető /röv./; vonatkozó /röv./

illető; vonatkozó; Ihres Schreibens vom

bezüglich ...: levelével kapcsolatban ...;

bezügliches Fürwort: vonatkozó névmás
illetően

illetően; illetve

illetőség

illetőség (Ausztria)

illetőségű

illetőségű (Ausztria)

illik

illik; áll (jól/rosszul)

illik; illendő



illik; illő; való; die Schuhe passen mir nicht:

a cipő nem jó a lábamra; er paßt darauf:

figyel; ügyel rá; es paßt sich nicht: nem illik
illik; nach jm. schicken: elküld vkiért

illő

illő; illendő

illő; illendő; megfelelő

illusztráció

ilyen

ilyen; efféle

ilyen; olyan; efféle; afféle

ilyen; olyan; solch ein Mann: ilyen férfi;

olyan férfi; ein solcher Mann: ilyen férfi;

olyan férfi; solche guten Sachen: ilyen jó

dolgok; olyan jó dolgok
ilyen /röv./; efféle /röv./

ilyenformán

ima; imádság

imád; in Anbetracht dessen...: tekintettel

arra, hogy...
imádkozik

immár; most már; most aztán

imperialista

imperializmus

imponál

impulzus

Imre

ín

ín; mócsing

inas; izmos

inas; tanuló

index (egyetemi)

index; irányjelző

indexel

indexlámpa

India

indiai; hindu

indián

indián (ember)

indigó

indiszkrét



indít

indítás

indíték; ösztönzés

indítványoz

indítványozó; kérelmező

indok; indíték

indok; indító ok

indonéz; indonéziai

Indonézia

indonéziai (ember)

indul; startol; rajtol (sp)

indulás

indulás; rajt; start

indulás (rep.); ein Anflug von etw.: egy

kis/leheletnyi vmi
indulási idő

indulat

induló (zene)

influenza; náthaláz

információs iroda

ing

inga

ingadozás

ingadozik

ingatag; állhatatlan

ingatag; labilis

ingatlan; telek

inger

ingerel

ingerel; csiklandoz

ingerkedő; incselkedő

ingerlékeny

ingerlő

ingerült

ingerültség

ingó

ingó; ingadozó; rozoga

ingóságok

ingujj

ingyen

ingyen; ingyenes



injekció

inkább

inkább; jobban

inkognitó; rangrejtettség

inkognitóban; rangrejtve

innen; onnan

innen-onnan összeszed

innenső

inog; ingadozik; billeg; reszket

inog; ingadozik; támolyog; tántorog

inog; remeg

inogva jár; reszketve jár

int

int; integet; ein Gewinn winkt ihm: nyereség

kecsegteti
int; óv; figyelmeztet

integetés; jeladás

intelligencia

intenzitás

intenzív

interjú

Internacionálé

internál

internált (ember)

interpellál

interurbán

intés; feddés

intés; figyelmeztetés

intés; intő

intéz; elrendez

intéz; igazgat

intézet; intézmény; Anstalten machen: készül

vmire
intézkedés

intézkedés; előkészület

intézkedés; Maßnahmen ergreifen:

intézkedik; Maßnahmen treffen: intézkedik
intézkedik

intézkedik; zu etw. veranlassen: ösztönöz

vmireintézmény

intézmény; intézet



intéző; igazgató; gondnok; kezelő

intő (iskolai)

intrikál

intrikus

invázió

ínyenc

ipar

ipar; foglalkozás

iparág; mesterség

iparcikk

ipari

ipari nyersanyag

iparigazolvány

iparkodik

iparkodik; buzgólkodik

iparművészet

iparos

iparosít

iparoslegény; mesterlegény

iparvidék

ír

ír; ein Reine schreiben: letisztáz; groß

schreiben: nagybetűvel ír; krank schreiben:

betegnek kiír; wie schreiben Sie sich ?:

hogyan írja ön a nevét ?
ír (ember)

ír nő

Irak

iraki

iraki (ember)

Irán

iráni (ember)

iranisch

iránt

irány

irányadó; mérvadó

irányelv

irányít; kormányoz

irányjelző; index

iránytű

irányul; szegeződik



irányvonal

irányzat

irányzat; áramlat (átv.)

irányzat; tendencia

írás

írás; levél

írásjegy

írásjel; írásjegy

írásmód; stílus

írástudó

irat; akta

irat; mű

irat; papír; igazolvány

irattáska; mappa

irgalmas

irha; bőr

irigy

irigyel

irigyel; irigykedik

irigység

irigység; rosszakarat

írnok

író

íróasztal

iroda

irodalmi

irodalmi német (nyelv)

irodalom

íróeszköz

írógép

irónia

irónikus

Irország

írószerbolt

írott; írásbeli

írott szöveg; sien eigenes Wort kaum

verstehen können: a saját szavát alig érti; im

Sinne des Wortes: a szó szoros értelmében;

das Wort ergreifen: felszólal; Wort für Wort:

szóról szóra; szó szerint
irt (erdőt)



irt; gyomlál

irtózás; irtózat; borzalom; szörnyűség

irtózik; megriad; visszariad

irtóztató; iszonyatos

irtóztató; iszonyatos; borzalmas

is; éppúgy; szintén; hasonlóképpen

is; még ... is; auch gut !: így is jó !; auch wenn

...: még akkor is
isiász

iskola

iskolai dolgozat

iskolai intő

iskolai napköziotthon

iskolai végzettség

iskolás fiú

iskolás gyermek

iskolatáska

iskolázatlan; gyakorlatlan

iskolázottság

ismer; jn. vom Sehen kennen: látásból ismer

vkitismeret; tudás; tudomás; zur Kenntnis

nehmen: tudomásul vesz
ismeretes

ismeretes; sich einer Sache bewußt sein: a

tudatában van vminek
ismeretlen

ismeretség

ismeretség; társaság

ismeretterjesztő

ismerős

ismerős; járatos; bekannt machen:

megismertet; bekannt werden:
ismerős; js. Bekanntschaft machen:

megismerkedik vkivel
ismert

ismert; ismeretes; ismerős

ismert; tudott

ismertetés

ismertető jel

ismertetőjel

ismertetőjel; jellegzetesség; jelkép

ismertté válik; wie verlautet: ahogy hírlik



ismét; megint; újra; újból

ismét; újból; újra

ismét; újra

ismételt

ismétlés; auf Wiederhören !: viszonthallásra !

ismétlésekbe bocsátkozik; ismétli önmagát

istálló

Isten; isten

isteni

istennő

istentisztelet

István

i.sz. (időszámításunk szerint) /röv./

iszákos

iszákos (ember)

iszákos; részeges

iszákosság

iszap; sár

iszapfürdő

iszapos; sáros; saras

iszik

iszik; mulat

iszik; vedel; iszákoskodik

iszonyat; rémület

iszonyodik

ital

itallap

italmérés

itató

itatópapír; itatóspapír

itatóspapír

ítél; ítélkezik

ítél; vélekedik

ítélet

ítélet; das öffentliche Urteil: közvélemény;

ein richtiges Urteil haben: helyesen ítél
ítélőképes

ítélőképesség

itt; ezen az oldalon; hüben und drüben: itt is,

ott is
itt; hier !: jelen !; hier und da: itt-ott; hébe-

hóba



itt; ott

itt van; jelen van

ittas; mámoros

ittmarad

ív; kanyar; kanyarulat

ivadék

ivás

ível

ível; boltoz

ívelt; domború

ívköz; ívnyílás; mit großer Spannung: feszült

figyelemmel
ivóvíz

íz

ízetlen

izgalmas; izgató

izgalom

izgalom; izgatottság

izgat

izgulás; izgalom (átv.)

ízlelés

ízlés

ízléses

ízléstelen

ízléstelen; abgesehen davon, daß...: nem

tekintve azt, hogy...
ízletes

ízletes; jóízű

ízlik

ízlik; vmilyen íze van; -ízű; nach Einbrenne

schmecken: rántásíze van; rántásízű
izmos

izmos; vállas

izom

izomláz

izomzat

Izrael

izraeli (ember)

izraelita

íztelen; ízetlen

ízület



izzad

izzadság; verejték; veríték

izzadt; verejtékes; verítékes

izzásba jön; felhevül

izzik; hevül; lángol

izzik; parázslik

izzólámpa; villanykörte

jacht

jácint

jaj

jaj !

jajgat

jajgatás; nyomorúság

jajkiáltás

jámbor

jámbor; szelíd

jámborság

János

János; Jancsi

január

japán

japán (ember)

jár

jár; jár-kel; mendegél

jár; működik

járandóság

járás; menés; séta

járat; die Fahrt antreten: útra kel; der Zug

befand sich in voller Fahrt: a vonat teljes

sebességgel haladt; sich in Fahrt setzen:

elindul; regelmäßige Fahrten: rendszeres
járatlan; tudatlan

járda

járdasziget

járhatatlan

járhatatlanná tesz

járható

járható; hajózható

járkál

jármű

járókelő; gyalogos



járókötés

járom; iga

jártas; hozzáértő; der deutschen Sprache

kundig sein: bírja a német nyelvet
jártas; ismerős; mit etw. vertraut werden:

megbarátkozik vmivel
jártas; járatos vmiben; es ist um/mit etw. so

bewandt: vmi így áll; vmivel ez a helyzet
jártas; tájékozott

jártasság

járulék; hozzájárulás

járvány

járvány; ragály

jászol

játék; di Olympischen Spiele: Olimpiai

Játékok; etw. aufs Spiel setzen: kockára tesz
játék; játékszer

játékba kezd

játékban részt vesz; jm. arg mirspielen: rútul

elbánik vkivel; jm. übel mirspielen: rútul

elbánik vkivel
játékkal eltölt

játékkártya

játékos

játszadozás

játszadozik

játszik

játszma; parti

java; érdeke; mein Bester: kedvesem; mein

Bester: édes barátom; sein Bestes geben:

megteszi, ami tőle telik; er tut sein Bestes:

megteszi, ami tőle telik; zu deinem Besten: a

te érdekedben
javára

javára; előnyére; hasznára; jm. etw. zugute

halten: javára tud be vkinek vmit
javára; számára

javaslat; indítvány

javaslat; indítvány; propozíció

javasol; beajánl

javasol; indítványoz

javítás



javítgat

javíthatatlan

javítóműhely

javul; jobbra fordul

javulás

j.é. (jövő évi) /röv./

jég

jégcsap

jeges

jeges; fagyos

jegesedés

jegesmedve

jégeső

Jeges-tenger

jégkorszak

jégmező

jégtábla

jégzajlás

jegy

jegy; jel

jegybank

jegyes; eljegyzett

jegyesek

jegyespár

jegyesség

jegyez

jegygyűrű

jegylyukasztó

jegypénztár

jegyszedő

jegyzék

jegyzék; lista

jegyzék; számla

jegyzés

jegyzet

jegyzet; feljegyzés

jegyzettömb

jegyző

jegyző; közjegyző



jegyzőkönyv; zu Protokoll nehmen:

jegyzőkönyvbe vesz
jel; jelölés

jel; jelzés; jeladás

jel; jelzés; jelölés

jel; nyom

jelen idő (nyelvt)

jelen; jelenkor

jelen van; részt vesz; benne van

jelenet (színház)

jelenkor

jelenlegi

jelenlét

jelenléti ív

jelenlevő

jelenség

jelenség; tünemény

jelent

jelent; jelez

jelentéktelen

jelentéktelen; csekély

jelentés

jelentés; hír

jelentéstevő

jelentkezés

jelentkezik

jelentkezik; sich krank melden: beteget jelent

jelentős

jelentőség

jeles; kitűnő; kiváló

jelez

jelige; jelszó; jelmondat

jelkép

jelképes; szimbolikus

jelleg

jelleg; természet

jellegzetes; jellemző; tipikus

jellem; jelleg

jellemez



jellemtelen

jellemző

jellemző; jellegzetes

jellemző; sajátos; sajátságos

jelmez

jelmondat

jelöl; pályázik; kandidál

jelölt; kandidátus; vizsgázó; pályázó

jelölt; várományos

jelszó

jelvény

jelzálogjog; jelzálogkölcsön

jelzés; jelölés

jelzőberendezés

Jemen

jemeni

jemeni (ember)

jenki

jkv. (jegyzőkönyv) /röv./

jó egészség; zum Wohlsein !: egészségére !;

egészségükre !
jó érzés; jó közérzet; jó egészség

jó; finom (gúny)

jó; guten Abend !: jó estét !; guten Morgen !:

jó reggelt !; guten Tag !: jó napot !; gute

Nacht !: jó éjt !; jó éjszakát !; guter Dinge

sein: jókedvű; guter Letzt: legutoljára; guter

Letzt: végül is; gute Reise !: jó utat !; ein

gutes Stück: hibátlan darab; ein gutes Stück:

jókora darab; nach einer guten Stunde: egy

jó óra múlva; mir ist nicht gut: rosszul

vagyok; kurz und gut: egyszóval; du hast es

gut reden: te könnyen beszélsz; jm. gut sein:

szeret vkit; lassen Sie es gut sein: jól van
jó nyelvérzékű

jóakarat; jóindulat

jóakaratú; kegyes; kegyelmes; nagyságos

jóakaró; jóakaratú

jobb felé; jobbra

jobb (mn.); das wäre noch besser !: még csak

az kéne !; besser werden: megjavul
jobb (oldal)



jobb oldali ember

jobbágy

jobbkézszabály

jobboldal (hajó)

jobboldal (parlament)

jobbra; jobboldalt

jobbra; jobboldalt; rechts der Rheines: a

Rajna jobb oldalán
jobbszélső (sp)

jód

jóérzésű; jóindulatú

jog

jog; igazság; törvény; Recht sprechen:

ítélkezik; törvénykezik; von Rechts wegen:
jogában áll

jogar

jogar; kormánypálca

jogász

jogcím

jogerős

jogérvényes

jogeset

jogfosztás

joghurt

jogi

jogos

jogosítvány

jogosulatlan

jogosulatlan; illetéktelen

jogosultság

jogszerű; jogos; törvényes

jogtalan

jogtalan; törvénytelen

jogtanácsos

jóhangzás; dallamosság

jóhiszemű

jóindulatú

jóindulatú; kedvező

jókedvű

jókedvű; vidám

jóképű; csinos



jókívánság

jókor; idejében

jól bevált

jól ért vmihez

jól értesült

jól ismert

jól; kellemesen

jól megtertmett; jó alakú

jólelkű; jóindulatú

jólelkű; jóságos

jóleső

jólét

jólét; boldogság; für js. leibliches Wohl

sorgen: ellát vkit minden földi jóval; auf Ihr

Wohl !: egészségére !; zum Wohl !:
jólét; boldogulás

jólét; jómód

jóléti

jóllakat

jóllakik

jóllakott

jómodor

jómodorú

jómodorú; feines Gold: színarany

jómódú; tehetős

jóravaló; derék

jórészt

jós; jövendőmondó

jós; látnok

jóság; jóindulat

jóságos

jóslás; jóslat; jövendölés

jóslat; jövendölés; prófécia

jósol; jövendöl

jószág

jószág; pára (állat); teremtés; vor allen

Dingen: mindenekelőtt; unterrichteter Dinge:

dolgavégezetlenül; er ist guter Dinge:

jókedvében van; die armen Dinger: szegény

teremtések
jószándékú



jószerencse; szerencsés véletlen

jószívű

jót tesz

jótáll; biztosít

jótáll; kezeskedik

jótáll; szavatol

jótékony

jótett; jótétemény; jócselekedet

jótevő

jóvágású; belevaló; fess; dörzsölt

jóvágású; nyalka; es schneit: havazik; esik a

hójóváhagy

jóváhagy; beleegyezik; engedélyez

jóváír

jóval; sokkal; nagyon messze; die Tür stand

weit offen: az ajtó tárva-nyitva volt; weit und

breit: széltében-hosszában; mindenhol
jóvátesz

jóvátesz; helyrehoz

jóvátesz; kiegyenlít; behoz

jóvátétel

józan

József

jön; eljön; elmegy

jön; közeledik

jöttment

jövedelem

jövedelem; hozam

jövedelmez

jövedelmez; hoz

jövedelmező

jövedelmező; jól fizető

jövendőbeli

jövevény

jövő évi

jövő idő (nyelvt)

jövő; jövendő

jugoszláv

jugoszláv (ember)

Jugoszlávia

juhar



juhász

július

június

jut; esik vkire/vmire; es ist mit entfallen:

elfelejtettem
jut; kerül; kommen lassen: hozat; der

Gedanke kam mir, daß ...: az a gondolatom

támadt, hogy ...; wie hoch kommt das Stück

?: mennyibe kerül darabja ?; es kommt mir

schwer: nehezemre esik; auf die Beine

kommen: talpra áll; összeszedi magát; hinter

die Wahrheit kommen: rájön az igazságra;

um etw. kommen: eljön vmiért; um etw.

kommen: elveszti vmijét; zu Geld kommen:

pénzhez jut; zu Worte kommen: szóhoz jut;

wie komme ich dazu ?: mi közöm hozzá ?
jutalék

jutalmazott; díjazott

jutányos

juttat; nyújt

juttat (osztályrészül); megad

K (Kelet) /röv./

k. (kiadás) /röv./

k.a. (kisasszony) /röv./

kabaré

kabát

kábel; vezeték

kabin; öltözőfülke

kábítószer

kábult

kacs; inda

kacsa

kacsingat

kád

kádár

káder

kagyló

kajak

kajak (sp)

kaján; kárörvendő

kajszibarack; sárgabarack

kakaó



kakas

kaktusz

kakukk; weiß der Kuckuck: fene tudja; geh

zum Kuckuck !: menj a csudába !
kalács

kalács (Ausztria)

kaland

kalandfilm

kalandor

kalandos

kalap

kalapács

kalapál

kalapos

kalaposműhely

kalaposnő

kalász

kalauz

kalauz nélküli

kalimpál; klimpíroz; csörög; csörget

kalitka

kalitka; ketrec

kalkulál

kallózik (sp)

kalória

kalóz

kályha; tűzhely; kemence

kamara

kamarazene

kamasz

kamat

kamatláb

kamatmentes

kamatoskamat

kamatot fizet

kamatozás

kamatozik

kamatozó; kamatköteles

kamgarn

kamra

kan



Kanada

kanadai (ember)

kanál

kanalanként

kanalas orvosság

kanalaz

kanalaz (evezésnél); ich bin paff: szóhoz sem

jutok
kanca

kancellár

kancsalít

kandalló

kandírozott gyümölcs; dzsem

kandúr; ich habe einen Kater: másnapos

vagyokkánikula

kankalin

kankalin; primula

kanna

kanóc

kanóc; Lunte riechen: gyanút fog

kantár; im Zaum halten: féken tart

kanyar; kanyarulat

kanyarít

kanyaró

kanyarodik

kanyarulat; ívelés

káosz

kaotikus

kap; er hat es gut abbekommt: jól megkapta

a magáét
kap; ich kann es nicht abkriegen: nem tudom

eltávolítani; jm. etw. abkriegen: kicsikar

valakitől valamit
kapa

kapacitás

kapál

kapar

kaparó; vakaró

kapcsol

kapcsolás

kapcsolás; kapcsoló (műsz)



kapcsolatban vmivel

kapcsolatot létesít

kapcsoló

kapcsolódik

kapcsolódik; fűződik

kapható

kapható (átv.)

kapitány

kapitulál

kapkod; sietve cselekszik; die Ereignisse

überstürzen sich: egymásba torlódnak az

események
kapmafa; sámfa

kapocs

kapocs; láncszem

kápolna

kapor

káposzta (Ausztria); das gefüllte Kraut:

töltött káposzta
káposzta; kelkáposzta

kappan

káprázatos

kaptafa

kaptár

kapu

kapualj; bejárat

kapuciner (kávé)

kapucinus

kapukirúgás

kapukulcs

kapupénz

kapus

kapus; portás

kapus; portás (Ausztria)

kapus (sp)

kapuzárás

kapzsiság; js. habhaft werden: kézre kerít

vkitkár

kar; fakultás (egyetemen)

kár; mit schaden verkaufen: veszteséggel

elad; zu Schaden kommen: kárt szenved



karácsony

karácsonyfa

karaj (étel)

karalábé

karám; lécállvány

karattyol; fecseg

karcol

karcol; rézkarcot készít

karcolás; forradás

karcolás; karmolás

karcolás; repedés

karcolat (irodalom)

karcos (bor)

karcsú; hajlékony

karcsú; sovány

kard

karénekes

karfa; korlát

karika; abroncs; gumiabroncs

karima

Karintia

karkötő

karmester

káró (kártya)

karóba húz

károg

Károly

karom

karom; köröm

karom; láb (állaté)

káromkodik; szitkozódik; elátkoz

káromol; gyaláz

karóra

káros

káros; ártalmas

karos gyertyatartó

károsítás

károsodás

karosszék

karosszék; fotel



káröröm

kárörvendő

Kárpátok

karperec

kárpitos

kárpitoz

kárpótlás

kárpótol; kártalanít

kárpótol; visszafizet

karszalag

kártalanít

kártérítés; kárpótlás

kártevő

karton

karton; doboz

kartondoboz

kartonkötés

kartoték

kártya

kártyajáték

-karú

karvaly

karzat (színház)

kása

kása; pép

kásás; pépes

Kassa

kassza; ich bin nicht bei Kasse: nincs pénzem

kasza

kaszál

kaszál (szénát)

Katalin

katalizátor

katalógus

katasztrófa

katedra

kategorikus

katéter

katicabogár

katolikus



katolikus (ember)

katona

katonai; katonás

katonai kórház

katonai szolgálat

katonai szolgálatra alkalmas

katonás

katonatiszt

kátrány

kattog; zakatol

kavarodás; zűrzavar

kavarog

kavarog; forr

kávé; Kaffee komplett: tejeskávé cukorral;

Gäste zum Kaffee haben: uzsonnavendégei

vannak
kávébarna; kávészínű

kávédaráló

kávéház

kávéház (Ausztria)

kávéskanál

kaviár

kavics

kavics; kovakő

kavics; sóder; murva

kavicsoz

kazán

kazetta

kazettás magnó

KB (Központi Bizottság) /röv./

kebelbarát

kecsege

kecses

kecske

kecskebak

kecskebak; bakkecske

kecskeszakáll

kedd

kedden; keddi napokon; keddenként

keddenként; minden kedden

keddi



kedély; kedv

kedélybeteg

kedélyes; kényelmes; meghitt

kedélyes; kényelmes; otthonos

kedélytelen; rideg

kedv; élvezet; öröm

kedv; hajlam

kedv; hangulat; es ist jm. gut zu Mute:

jókedvű; Mut fassen: bátorságot merít; Mut

schöpfen: bátorságot merít; nur Mut gefaßt

!: csak bátran !; sie sind eines Mutes: teljes

köztük az egyetértés; leichten Mutes: könnyű
kedv; kedélyállapot; hangulat

kedv; tetszés; óhaj; nach Belieben: tetszés

szerint
kedvedért

kedvel; szeret

kedvenc

kedvenc étel

kedvenc foglalatosság

kedvenc gyerek

kedvenc tantárgy

kedves; bájos

kedves; szeretett

kedves; szíves

kedvetlen

kedvetlen; mißvergnügt werden: kedvét

szegi; rosszkedvű lesz
kedvetlenség; kelletlenség

kedvetlenül; nem szívesen

kedvez vkinek

kedvezményes ár

kedvezményes; leszállított árú

kedvezményes; mérsékelt

kedvező; jóindulatú; ein Kredit zu einen

günstigen Zinssatz: kedvező kamatozású
kedvezőtlen; ungute Worte: barátságtalan

szavak; etw. für ungut nehmen: rossz néven;

zokon vesz vmit
kedvtelés

kedvtelés; passzió; szenvedély

kedvtelésből



kedvű; wie ist er heute gelaunt ?: milyen

kedvében van ma ?
kefe

kefél

kegy; kegyesség; jóindulat

kegy; kegyesség; jóindulat; kegyelem

kegyelem; megbocsátás; bocsánat

kegyelet

kegyelmi kérvény

kegyes

kegyeskedik

kegyesség

kegyetlen

kegyetlenség

kegyvesztettség

kehely

kéjes

kéjutazás; Lustreisen machen: kedvére

utazgatkék; blau anlaufen: elkékül; du wirst noch

dein blaues Wunder erleben: még
kékes

kékít

kékség; kék szín; ins Blaue hineinreden:

zöldeket beszél; eine Fahrt ins Blaue: utazás

az ismeretlenbe; Soproner Blaufränkischer:

soproni kékfrankos (bor)
kékszemű

kelbimbó

kelengye

kelep (sp)

kelepelés; kopogás

kelés; fekély

kelet

kelet; dátum; welches datum haben wir ?:

hányadika van ma ?
kelet; Kelet

Kelet (vidék)

kelet (világtáj)

Kelet-Európa

kelet-európai

keleti

keleti; keleties



Keleti Pályaudvar

keletkezés

keletkezik; elterjed

keletkezik; ered; származik

keletkezik; létrejön; történik; lesz

keletkezik; származik; vmiből következik

keletkezik; támad

keletnek; kelet felé

keletre; kelet felé

kelkáposzta

kell; du sollst ins Bett !: menj aludni !; menj

az ágyba !; du sollst glücklich sein: légy

boldog; legyél boldog; ich hätte schon längst

schreiben sollen: már régen írnom kellet

volna; das soll ein Witz sein: ez vicc akar

lenni; man sollte glauben, daß ...: azt hinné

az ember, hogy ...; sie soll es getan haben: azt

mondják, hogy ő tette; er soll krank sein:

állítólag beteg; sollte er krank sein ?: csak

nem beteg ?; wenn es regnen sollte: ha esne
kell; szükséges

kellékek

kellemes

kellemes; illedelmes; szíves; bájos; ich habe

ihn am liebsten: őt szeretem a legjobban; es

war mir lieb, daß ...: örültem, hogy ...; lieb

sein, Kinder !: jók legyetek, gyerekek !
kellemes; tetsző

kellemetlen

kellemetlen; bosszantó

kellemetlen érzés

kellemetlen; kedélytelen; barátságtalan

kellemetlen; kínos

kellemetlen; szorongó érzés

kellemetlen; visszataszító

kellemtlenség

kelletlen

kelletlen; idegenkedő

kelletlen; kellemetlen

kellő időben; jókor; idejében

kellő; illőképpen; kellőképpen



kellő; megfelelő

kellős közepébe

kellős közepében; bent; benn

kelme; szövet

kelt tészta

keltetőgép

keltez

kelvirág; karfiol

kém

kémcső

kémény

kémény; kürtő

kemény; szigorú; rideg

keményít

keményít; edz

keményítő

keménypapír; karton; papírlemez

keményre főtt

keményre tapos

keménység; szigor; szigorúság; ridegség

kéményseprő

kémia

kémikus

kémkedés

kémkedik

kémlel; fürkész

kémlel; kandikál

kémlel; körültekint

kémlelődik; körültekint

kén

ken (vmit vmire)

kender

kéndioxid

kendő

kengyel

kenőcs

kenőcsös

kenősajt

kenőszappan

kénsav



-ként; -ért

kenu

kényelem; komfort; mit allem Komfort:

összkomfortos
kényelmes

kényelmes; kellemes; jóleső

kényelmetlen

kenyér

kenyérhéj

kenyérkereset

kenyérmorzsa

kenyérszelet

kényes

kényes; nyafka

kényes; veszélyes

kényeskedik

kényszer

kényszeredett

kényszerhelyzet

kényszerít

kényszerített; kényszeredett; erőltetett; er

war gezwungen: kénytelen volt
kényszerítő

kényszerítve

kényszerleszállás

kényszerű

kényszerű; szükségszerű

kényszerűség

kép; ábra

kép (arc)

kép; sich ein Bild machen von etw.: képet

alkot vmiről; im Bilde sein: tisztában van a
képcső

képernyő

képes

képes folyóirat; magazin

képes; illusztrált

képes; illusztrált /röv./

képes; szemléletes; képletes; jelképes

képes vmire



képes vmire; megtehet vmit; jn. zu etw.

vermögen: vkit rábír vmire
képesítés

képeskönyv

képeslap

képesség

képesség; rátermettség

képesség; tehetség

képesség; tudás

képest

képez; alkot

képhorog

képletes

képmás

képmutató

képriport

képtár

képtár; galéria

képtelen; abszurd

képtelen; értelmetlen

képtelen; tehetetlen

képvisel

képvisel; jm. den Weg vertreten: elállja

vkinek az útját
képviselet

képviselet /röv./

képviselő

képviselő /röv./

képviselőház

képzavar

képzelet; képzelődés

képzelt

képzet; elképzelés

képzett; művelt

képzettség; műveltség

képző; rag (nyelvt)

képződés; kialakulás

képződik; kialakul; alakul

kér

ker. (kerület) /röv./



kér; megkér; wie bitte ?: tessék ?; darf ich

bitten ?: szabad ?; um Geld bitten: pénzt kér;

zu Gast bitten: vendégül hív
kerámiai

kérdés

kérdés; eine Frage stellen: kérdést intéz; das

steht außer Frage: ez nem kétséges; in Frage

kommen: szóba kerül; in Frage stellen:

kétségbevon
kérdéses; kétes

kérdezősködés

kérdezősködés; tudakozódás

kérdezősködik; érdeklődik

kérdezősködik; érdeklődik; tudakozódik

vmirőlkérdőív

kérdőjel

kéreg

kéreg; héj

kéregpapír; karton

kerék

kerek; gömbölyű

kerékagy

kerekded; gömbölyded

kerekedik; gömbölyödik

kereken; kerek-perec

kereken; tisztán

kerekít; gömbölyít

kerékpár

kerékpár; bicikli

kerékpárkormány

kerékpáros

kerékpározás; biciklizés

kerékpározik

kerékpározik; biciklizik

kerékpárút

kerékpárverseny

kerékvágás

kérelem

kérelem; kérvény

kerepel

keres



keres; kémlel

kérés; kérelem

keres; kutat

keres; kutat; nyomoz

keres (pénzt)

keresés; nyomozás

kereset

keresetképes

kereskedelem; üzlet

kereskedelmi szerződés

kereskedelmi utazó

kereskedés; üzlet

kereskedő; árus

kereskedő; üzletember

kereskedői

kereslet

kereszt

keresztanya

keresztapa

keresztapa; koma

keresztapaság; keresztanyaság

keresztbe; keresztben; ferdén; haránt; kreuz

und quer: összevissza; keresztül-kasul
keresztbe rak; összefon

keresztbe tesz

keresztcsont

keresztelés

keresztény

kereszténység

keresztes hadjárat; keresztes háború

keresztes vipera

keresztez

keresztez; keresztülhalad

keresztez; keresztülmegy

keresztezés; kereszteződés

keresztgyermek

kereszthuzat

keresztirány; jm. in die Quere kommen:

keresztezi vkinek az útját
keresztkötés

keresztlevél



keresztmetszet

keresztnév; utónév

keresztre feszít

keresztrejtvény

keresztség

keresztutca

keresztül

keresztül; át

keresztülfurakodik

keresztülhajszol

keresztülhúz

keresztülhúz; meghiúsít

keresztülhúzás

keresztüljut; átjut; átvergődik

keresztüllát

keresztüllátás

keresztülmegy; átmegy

keresztülnéz

keresztülnézés

keresztülszáguld

keresztültaszít; keresztüllök

keresztültör

keresztülutazik; átmegy; átutazik

keresztülvág; átvág

keresztülvágja magát

keresztülvihetetlen

keresztülvisz

keresztülvonul; átvonul

keret; ráma

keretez

keretfűrész

kéreti magát

kéretlen

kérges

kering; cirkulál

kering; forog; pörög

kering; köröz; körben jár

keringési zavar

keringő

keringőzik



kerít

kerítés; sövény

kérlel; kiengesztel

kérlelhetetlen; hajthatatlan; unbewegliche

Meine: merev arckifejezés
kérlelhetetlen; könyörtelen

kérő

kérődzik

kérődzők

kert

kertel; hímez-hámoz; sich vor Schmerz

winden: vonaglik fájdalmában; fetreng

kínjában; mit Windseile: szélsebesen
kertelés; elkalandozás; Umschweif machen:

kertel; köntörfalaz; ohne Umschweife:

kertelés nélkül; egyenesen
kertész

kertészkedés; kertészet

kerthelyiség; zöldvendéglő

kertművelés; kertészet

kerül; jut

kerül vmennyibe; auf dem Spielplan stehen:

műsoron van; Schlange stehen: sort áll;

sorakozik; sorbaáll; es steht mir teuer: sokba

kerül nekem; es steht dafür: érdemes; jm.

Rede stehen: megfelel vkinek; er steht sich

gut: jól keres
kerül; was kostet das ?: mibe; mennyibe

kerül ez ?; jm./jn. Geld kosten: vkinek
kerület

kerület; körzet

kerülő

kerülőt tesz

kerülőút; ohne Umweg: egyenes úton

kérvény

kés

késedelem

késedelm

kései állat

kései szülött

keselyű

keserű



keserves; keserű

késés; késedelem

késhegy; eine Messerspitze: késhegynyi

késik

késik; késlekedik

késik (óra)

keskeny

keskeny nyomtávú

keskenyfilm

keskenyít

késlekedik; elhúzódik

késlekedő

késlekedő; hanyag

késleltet

késleltet; halogat

késleltetés

késő; későn; zu spät kommen: elkésik; bis

spät in die Nacht: késő estig; spätes Obst:

későn érő gyümölcs; kései gyümölcs; wie spät

ist es ?: hány óra van ?; mennyi az idő ?;

früher oder später: előbb vagy utóbb
később

későbbi; utóbbi

késői; elkésett; verspätet kommen: későn jön;

későn érkezik
későn érő gyümölcs

későn jövő

késszúrás

kész

készen áll; készenlétben áll

készen tart

készenáll; elkészül; mit jm. fertigwerden:

zöldágra vergődik vkivel; mit jm.

fertigwerden: elbánik vkivel
készenlét; készültség

készenlétben levő; sich (für) bereit erklären:

késznek nyilatkozik
készít

készkiadás

készlet

készlet; állomány

készpénz



készpénz (készlet)

készség

készséges

készséges; gyors; azonnali

készséges; önkéntes

kesztyű

készülék; berendezés; szerkezet; műszer;

apparátus
készülődik; richte das Essen !: készítsd el az

ebédet !; tálalj !; eine Frage an jn. richten:

kérdést intéz vkihez; in die Höhe richten:

felállít; zugrunde richten: tönkretesz
két és fél; kettő és fél

kétágyas szoba

kételkedik

kétélű

kétely; ohne Bedenken: habozás nélkül

kétemeletes

kétértelmű

kétes

kétes; bajos; kényes

kétes; kérdéses

kétes; kérdéses; szóban forgó

kétéves

kétezer

kétfejű sas

kétféle

kétféle; kétféleképpen

kétharmadnyi

kéthetes; kétheti

kéthónapos

kétkarú

kétkazettás magnó

kétkedő; szkeptikus

kétnaponként

kétnapos; két napig tartó

kétnyelvű

kétoldali; kétoldalú

kétóránként; zu zweit: kettesben; zu zweit:

kettesével
kétórás



kétpúpú teve

kétség; kétely; Zweifel haben: kételkedik;

Zweifel haben: habozik
kétségbe von

kétségbeesés; jn. zur Verzweiflung: bringen

kétségbe ejt vkit
kétségbeesett

kétségbeesik

kétségtelen

kétségtelen; biztos

kétségtelen; biztos; feltétlen

kétségtelenül

kétszáz

kétszemélyes (ágy)

kétszer

kétszeres; kettős; dupla

kétszersült

kétszínű

kétszínű (átv.)

ketté; széjjel; szét

kettéágazik

kettéhasít

kettes

kettes (szám)

kettétör; áttör

kettő; két; zu zweien: kettesével; párosával;

zu zweien: kettesben
kettős játék

kettős; kétszeres

kettős név

kettős (sp); páros (sp)

kettőspont

kettősvágányú

kétütemű motor

kétvágányú

ketyeg

kéve

kever; kavar

kever; mixel

keveredik; vegyül

keverék



keverék; elegy

keverék; zagyvaság

keverés

kevert; vegyes

kevés; ritka; néhány

kevésbé; mindere Qualität: gyengébb

minőség; mehr oder minder: többé-kevésbé;

mehr oder minder: több-kevesebb
kevéssé; keveset; kissé; kicsit; dazu habe ich

wenig Lust: nincs sok kedvem hozzá; in

wenigen Tagen: néhány nap alatt; néhány

nap múlva; so wenige: olyan kevesen; die

wenigen: az a pár ember; um so weniger:

annál kevésbé; am wenigsten: legevésbé; zum

wenigsten: legevésbé; acht weniger fünf ist

drei: nyolc mínusz öt az három
kevéssé; kissé

kéz; es kommt jm. in die Hände: vkinek a

kezébe kerül vmi; eine Hand: félkéz; die

flache Hand: tenyér; die hohle Hand: marok;

an Hand genauer Daten: pontos adatok

alapján; jm. an die Hand gehen: segít vkinek;

auf Händen und Füßen: négykézláb; etw.

liegt auf der Hand: kézenfekvő vmi; von der

Hand weisen: elutasít; er hat es zur Hand:

keze ügyébe esik; es hat weder Hand noch
kézbesít

kézbesítés

kézbesítő

kezdeményezés

kezdés; kezdet

kezdet

kezdet; bei Abbruch des Tages: virradatkor

kezdet; vminek a beállta

kezdetben; az elején

kezdő

kezdő; újonc

kezdődik; der Tag bricht an: hajnalodik

kezel

kezel; alkalmaz

kezel vkit/vmit; bánik vkivel/vmivel

kezelés

kezelés; bánásmód



kézelő

kezes; jótálló

kezeskedik

kezeskedik; jótáll

kezesség; jótállás

kezességet vállal; jn. zu etw. verpflichten:

kötelez vkit vmire; jn. zu Dank verpflichten:

hálára kötelez vkit
kézikönyv

kézikönyv; útbaigazító mű

kézilabda

kézimunka

kézipoggyász

kézírás

kézirat

kéziszótár

kézitáska

kézjegy

kézjegy; aláírás

kézműipar

kézműipar; kisipar; mesterség

kéznél levő; zuhanden kommen: kezére

kerül; zuhanden kommen: kapóra jön;

zuhanden sein: kéznél van
kéztő; csukló

kéztördelés

kézügyesség

kézvonás

kézzelfogható; nyilvánvaló

kézzelfogható; nyilvánvaló; handgreiflich

werden: tettlegességre vetemedik
kft /röv./

ki

ki ?

ki; er kommt aus Ungarn: Magyarországról

jön; aus und ein: ki-be; er war aus: házon

kívül volt; die Schule ist aus: vége az
kiabálás

kiabálás; lárma

kiad; bérbe ad

kiad; bérbead

kiad; elkölt



kiad; kibocsát

kiad; kiszolgáltat

kiad; költ

kiad (könyvet); die Ellbogen auflegen:

rákönyököl az asztalra; das Tischtuch

auflegen: megterít
kiad (sajtóterméket); auf etw. verlegen sich:

vmire adja magát; nekifekszik vminek
kiad; veszteget (erőt)

kiadás

kiadás; költség

kiadás (könyv) (Ausztria)

kiadatlan; ki nem nyomtatott

kiadja magát

kiadó

kiadó (cég, vállalat) (Ausztria)

kiadós

kiadós; bőséges

kiadva /röv./

kiagyal

kiagyal; kohol

kiakaszt

kialakít; kiformál; formáz; megmintáz

kialakít; megalakít; kiformál; megformál;

kiképez
kialakul; megalakul; formálódik

kiáll; elszenved

kiáll; kinyúlik

kiáll; kiszögellik

kiáll; megáll

kiáll (vmiből)

kiállhatatlan

kiállít

kiállít; ausfindig machen: kinyomoz

kiállítás

kiállítás; zur Schau stellen: kiállít; bemutat;

közszemlére kitesz
kiálló; im vorstehenden: az előbbiekben

kiállott; elszenvedett

kialszik

kialszik; elhamvad; megszűnik; hatályát

veszti



kialszik; kihamvad

kialszik vmit; den Rausch ausschlafen:

kialussza mámorát
kiált; kiabál; einen Arzt rufen: orvost hív;

um Hilfe rufen: segítségért kiált; du kommst

wie gerufen: épp jókor jössz
kiált; kiabál; ordít; jajgat; sikolt

kiáltás

kiáltás; sikoly

kiáltvány

kiapad; elapad; kimerül

kiárad

kiárad; túlárad

kiárusít; ausverkauftes Haus: telt ház

kiárusítás

kiás

kibékít

kibékül; megbékül

kibélel

kibeszéli magát

kibetűz; megfejt

kibicel (kártya)

kibillen; kilendül

kibír

kibír; elvisel; es ist nicht zum Aushalten: ezt

nem lehet kibírni; ez kibírhatatlan
kibocsát; einen Schrei ausstoßen: felkiált

kibocsát; kiad

kibont

kibont; kifejt

kibont; kigöngyölít

kibont; kitár

kibontakozik

kibontakoztat

kibonyolít; kibogoz

kibővít

kibújik; bebújik

kibúvó; kifogás

kicipel; kihurcol

kicsapódik

kicsapongás



kicsapongó; züllött

kicsavar

kicsavar; elcsavar; elfordít; kifordít

kicserél

kicserez

kicserzés

kicsi; kisgyermek; kölyök

kicsikar

kicsinosítja magát

kicsinybeli árusítás (Ausztria)

kicsinyes

kicsinység; törékenység; parányiság

kicsipkéz

kicsiszol (átv.)

kicsomagol

kicsúszik

kicsúszik; kisiklik

kiderít; kinyomoz

kiderít; megállapít

kideríthetetlen; kikutathatatlan

kidob

kidolgoz

kidolgoz; megmunkál

kidolgozás

kidomborít; kidülleszt

kidomborodik

kidönt; ledönt

kiduzzad; megdagad

kié ?; kinek a ... ?

kiég (lámpa)

kiegészít

kiegészít; pótol

kiegészítés; pótlás

kiegészítés; pótlék

kiegészítő; járulékos; pót-

kiegészül

kiegyegyezés

kiegyenesedik; felegyenesedik

kiegyenlít

kiegyenlít; egyenletessé tesz



kiegyenlít; kifizet

kiegyenlít (műsz)

kiegyenlítés

kiegyenlítetlen

kiegyenlített /röv./

kiegyenlítődik

kiegyensúlyozatlan

kiegyensúlyozott

kiegyezik

kiegyezik; egyezséget köt; sie vertragen sich

gut: jól megvannak egymással; Blau und

Grün vertragen sich nicht: a kék és a zöld

szín üti egymást
kiéheztet

kiejt; kimond; kifejez

kiejtés

kielégít

kielégítetlen

kielégül

kiélesedik

kiélezett

kiemel; kiás; kitermel

kiemelkedik; felülmúl

kiemelkedik; kitűnik (átv.)

kiemelkedő; domború

kienged

kiengesztel; kibékít

kiépítés

kiérdemelt; megérdemelt

kiereszt; kibocsát

kierőszakol; kicsikar

kiértékel

kiesik; kihull; elesik

kieszel; kiagyal

kieszel; kisüt

kieszközlés

kieszközöl

kieszközöl; elér

kifacsar

kifacsar; kicsavar; die Hände wringen: kezét

tördeli



kifakad

kifakul

kifárad

kifehérít

kifejez

kifejez; kinyilvánít

kifejezés; zum Ausdruck bringen: kifejez

kifejezéstelen

kifejezett; nyomatékos

kifejező

kifejlődik; fejlődik; keletkezik

kifejt; előterjeszt; fejteget; magyaráz;

ismertetkifejt; fejteget

kifejt; fejteget; kibogoz

kifejt; Rache ausüben: bosszút áll

kifejtés; fejtegetés

kifelé

kifelé; heraus mit der Sprache !: ki vele !

beszéljen !
kifest

kifest; kiszínez

kifesti magát

kifeszít; kihúz

kifeszít; megfeszít

kificamít

kifinomít

kifinomít; kicsiszol

kifinomult

kifizet

kifizet; megfizet

kifizetés; megfizetés

kifizetetlen

kifizetett /röv./

kifizetődik

kifizetődik; megéri

kifli

kifog (lovat)

kifogás

kifogás; mentség

kifogásol



kifogással él; mentegetőzik

kifogástalan

kifogástalan; feddhetetlen

kifogyott; elkelt

kifolyás

kifolyik

kifolyik; lefolyik; elfolyik

kifordít

kifordít; kiforgat

kifordul; visszájára fordul

kiforr; kifut

kiforr; megforr

kifoszt

kifoszt; fosztogat

kifőzde

kifőzés

kifújja magát

kifut; elindul; kiindul

kifut; kiszalad

kifut; túlfut

kifutófiú

kifutópálya

kifutópálya; leszállópálya (rep)

kifutópálya (rep)

kifutós

kifüggeszt; kiplakátol

kifürkészhetetlen

kigondol

kigúnyol

kigúnyol; kicsúfol

kígyó

kigyógyít

kihágás

kihágás; szabálysértés

kihágást követ el

kihagy

kihagy; akadozik

kihajlik; kitér

kihajlít

kihajol



kihajt; kifakad

kihallgat

kihallgat; kifülel

kihallgat; lehallgat

kihallgatás

kihallgatás; audencia

kihallgatás; ich bin damit einverstanden:

beleegyezem
kihangsúlyoz

kihány; kiokád

kihasznál

kihatás

kihegyez

kihegyez; meghegyez

kiherél

kihever

kihirdet

kihirdet; közhírré tesz

kihív; előhív; előidéz; okoz

kihív; provokál

kihívás; provokálás; provokáció

kihívó; provokáló

kihord; elhord; elnyű

kihoz

kihoz; das Maximum herausholen aus etw.:

kihozza a maximumot vmiből
kihozatal

kihull; kiesik

kihúz

kihúz; kiszed

kihúz; kivon

kihúz; töröl

kihúz; utánarajzol

kihűlik

kiigazít

kiigazodik

kiindul

kiindulópont

kiír egészségesnek

kiír; kihirdet

kiirt; elpusztít



kiirt; kipusztít

kiismer

kiizzad

kijár

kijárat

kijátszik; megkerül; es geht das Gerücht um:

az a hír járja; mit umgehender Post:

postafordultával
kijavít

kijelent

kijelent; kinyilvánít

kijelentés

kijelentés; kifejezés; nyilatkozat

kijelentkezik

kijelentő mód (nyelvt)

kijelentőlap

kijelöl

kijelöl; kitűz; márkáz

kijelöl; kiutal

kijön

kijön; felbukkan

kijön vmiből

kikapcsol

kikapcsolódik; pihen

kikefél

kikelet; tavasz

kikeményedik; megkeményedik; edz

kikémlel

kikémlel; kifürkész

kiképez

kiképzés

kikér

kikérdez

kikerget; kihajt

kikerül vkit; elkerül vkit; kitér vki elől

kikészít

kikészített bőr

kikezd vkivel

kikocsikázás

kikocsikázik

kikotor



kikotyog

kikölt

kikölt; kölykezik; fiadzik

kiköltözés; kivonulás

kiköltözködik; kivonul

kiköszörül; kifen

kiköt; fenntart

kiköt (hajó)

kiköt; partra száll (hajó)

kikötés

kikötő; rév

kikötőhely

kikötőhely; leszállóhely

kikövetkeztet

kikövez

kiközösítés

kikutat

kiküld

kiküzd; kivív; díjat elnyer

kilakoltat

kilátás

kilátás; auf Sicht zahlan: látra fizetendő;

außer Sicht sein: látókörön kívül van; Schiff

in Sicht: hajó a láthatáron; in Sicht kommen:

látható lesz; látni lehet
kilátás; in Aussicht nehmen: tervbe vesz

kilátástalan; reménytelen

kilélegzik; kilehel

kilenc

kilencedik

kilences

kilences szám

kilencéves; kilencévi

kilencezer

kilencféle

kilencven

kilencvenedik

kilencvenes

kilencvenes szám

kilencszáz



kilencszeres

kilengés

kilép

kilépés

kilincs

kilincs; er klinkt an der Türe: lenyomja az

ajtókilincset
kiló

kilométer

kilométerkő

kilométer/óra; km/h

kilúgoz

kilyukaszt

kimagaslik

kimagaslik; kiáll

kimagval; kimagoz; kifejt

kimar; er hat etwas ausgefressen: rossz fát

tett a tűzre
kimarad; elmarad

kimegy

kimegy; elmegy

kímél

kímél vmt

kímélet

kíméletes

kíméletes; figyelmes; tapintatos

kíméletlen

kíméletlen; tapintatlan

kimenő

kimenti magát

kimér

kimér (italt)

kimér; megmér; felmér

kimerít

kimeríthetetlen

kimért; tartózkodó

kimerült

kimerült; elcsigázott

kimondhatatlan

kimutat; bebizonyít

kimutat; igazol



kimutatás

kín

kín; kínszenvedés

kín; szenvedés

Kína

kínai

kínai (ember)

kínai nő

kínál; ajánl

kincs

kinek ?

kinevet

kinevez

kinevez; beiktat

kinéz

kinézet (külső); külszín; látszat; dem

Aussehen nach: látszatra
kinin

kínlódik; gyötrődik

kínlódik; vesződik

kinn; kint

kinn; kint; kívül

kinnlevőség

kínos; gyötrelmes

kínos; kellemetlen

kínos; rossz; gyatra

kínoz; gyötör

kínoz; kínpadra visz

kínoz; megkínoz

kínozza magát

kinő

kinő; aus den Kinderschuhen

herauswachsen: benő a feje lágya
kinövés

kinövés; gewachsen sein jm.: vkivek szemben

állja a sarat; er ist der Aufgabe nicht

gewachsen: a feladat meghaladja erejét; er ist

mir gewachsen: méltó ellenfelem
kínpad

kintorna; verkli; immer die alte Leier:

mindig a régi nóta
kínvallatás



kínzás

kínzó; gyötrő

kinyal; lenyal; megnyal

kinyilatkoztatás

kinyílik; felnyílik

kinyílik; felpattan

kinyilvánít

kinyilvánít; kimutat; közöl; tudtul ad

kinyilvánít; kinyilatkoztat; kijelent

kinyit

kinyit; felnyit

kinyit; felnyit; megnyit; kibont; felbont

kinyitás; felnyitás; megnyitás

kinyom

kinyom (sp)

kinyomoz; kikutat; kiderít

kinyomtat

kinyújt

kinyújt; kiterjeszt

kinyújtózkodik

kinyúlik; megnyúlik

kinyúlik; megnyúlik; kitágul

kioktat

kiold

kiold; elold; meglazít

kiolt; elolt

kiolvad

kiolvaszt

kiont

kioszt; kiad; odaad

kiöblít; öblöget (vízben)

kiöltözik; cicomázkodik

kiöltözik; kicsípi magát

kiöltöztet

kiömlés; kiáramlás

kiönt

kiönt; eláraszt

kiönt; kiárad

kiönt; kiloccsant

kiöntés



kipárnáz

kipeckel

kipiheni magát

kipótol; megtérít

kipreparál

kipróbál; kitapasztal

kipróbál; megpróbál; megkísérel

kipufogás; kipufogó

kipufogócső

kirabol

kirabol; megfoszt

kirajzolódik

kirak

kirak; felrak; berak; kitesz; feltesz; betesz

kirak; kirakodik

kirakat

király

királynő; királyné

királyság

kirándul

kirándulás

kirándulás; gyalogtúra

kirándulás; túra

kiránduló

kirendel; mellérendel

kirendel; wie ist es damit bestellt ?: hogy áll

ez a dolog ?
kirendeltség

kireped

kirepül

kirepülés; kirándulás

kirívó; rikító

kiró

kirobban

kirobbant

kirohan

kirojtosodik

kirúg; kiüt; kiver

kis csomag

kis idő; wart' ein Weilchen !: várj egy kicsit !



kis; kicsi; kicsiny; apró; ein klein wenig:

kevéske; egy kis ...; ein klein wenig: kevéssé;

kissé; ein klein bißchen: kevéske; egy kis ...;

ein klein bißchen: kevéssé; kissé; von klein

auf: kiskorától fogva; von klein an:

kiskorától fogva; klein denken: kicsinyesen

gondolkodik; klein beigeben: beadja a

derekát; groß und klein: apraja-nagyja; ins

kleinste: a legapróbb részletekig; um ein
kis olvasottságú

kis rakás

kis sziget

kisajátít

kisasszony

Kisázsia

kisded

kisebbedik; összemegy

kisebbít

kisebbít; csökkent

kisebbít; megrövidít

kisebbség

kisegít

kísér

kíséret

kísérlet

kísérletképpen

kísérő

kísérőműsor

kísért

kísértés

kísértet

kisfiú

kishitű; csüggedt

kisiklik

kisiklik; kicsúszik; elcsúszik

kiskabát; zakó

kiskapu

kiskapu; porta

kiskorú

kisközség

kislány



kislelkűség

kismutató

kisöpör

kisüt (elektromosság)

kisüt; kiránt

kisváros

kiszab

kiszab; kiró

kiszab; kivág

kiszabadít; felszabadít; szabaddá tesz

kiszáll; leszáll

kiszállás

kiszállít

kiszámít

kiszámít; felszámít

kiszámíthatatlan

kiszárad

kiszárít

kiszárít; lecsapol

kiszélesít

kiszellőztet

kiszerel

kiszivárog

kiszivattyúz

kiszolgál

kiszolgálás

kiszolgáltat

kiszolgáltat; felad; feláldoz

kiszolgáltatás

kiszolgáltatja magát; feláldozza magát

kiszorít

kiszögellés; nyúlvány

kiszúr

kit ?

kitábláz

kitágít; kibővít

kitágul

kitágul; kibővül

kitakar

kitakar; felfed



kitakarít

kitakarít; kitisztít

kitakarít; rendet rak

kitalál

kitámaszt

kitaposott

kitart

kitart; ellát

kitart; eltart

kitart; eltart; tart (időben)

kitartás

kitárul

kitárul; feltárul; megnyílik; kinyílik

kitaszít

kitaszít; eltaszít; elűz; kiűz; gegen etw.

verstoßen: vét vmi ellen
kitép

kitép; elragad; sich zu etw. fortreißen: vmire

ragadtatja magát
kitép (gyökerestől)

kitereget; elterjeszt

kiterjed

kiterjed; elnyúlik

kiterjedés

kiterjeszt

kitermel

kitesz; kiállít; kirak

kitesz; kihelyez

kitesz; kirak

kitesz (összeg)

kitilt

kitisztít

kitisztul; kiderül (ég)

kitölt; betölt; elfoglal

kitöltés; megtöltés

kitör

kitör (átv.)

kitör; kitörik

kitörés

kitöröl



kitöröl; kihúz; die ladung löschen: kirakodik

(hajó)
kitörölhetetlen

kitudódik; es kommt auf eins heraus:

egyremegy
kitudódik; közhírré válik

kitűnik (átv)

kitűnő; elsőrangú

kitűnő; kiváló

kitűnő; remek; kiváló

kitűnő tanuló

kitüntet

kitűz

kitűz (időpontot)

kitűz; kijelöl

kiugrik; kiáll

kiút

kiutal

kiutasít

kiutasít; kitilt

kiutazás

kiuzsoráz

kiültet (növényt)

kiürít

kiürül

kiüt a nyeregből; kiszorít

kiütés; leütés

kiütközik

kivág; kiszab

kivágás

kivágódik

kiváj

kiválás; váladék

kiválaszt

kiválaszt; kiszemel

kiválaszt; kiválogat

kiválaszt; megválaszt

kiválasztás

kiválik; remekel

kiváló



kiváló; kimagasló

kiváló minőségű

kiválogat; kiselejtez

kiválogatás; kiválasztás

kiválóság

kiválóság; előkelőség (átv.)

kivált

kivált; bevált; teljesít

kivált; főképp

kivált; kelt; okoz

kivált; megvált

kiváltképpen

kiváltság; privilégium

kíván; elvár

kíván; óhajt

kíván; óhajt; kér

kíván vkinek vmit

kívánatos

kíváncsi

kíváncsi; kotnyeles

kíváncsiság

kivándorol

kívánság; óhaj

kívánság; vágy; óhaj; auf allgemeines

Verlangen: közkívánatra
kivár; abwartende Haltung: várakozó

álláspontkivarr; beszeg

kivattáz

kivégez

kiver; kiporol

kivés; kifarag

kivesz; kiemel

kivesz; kiszed

kivesz magának vmit

kivesz; merít

kivétel

kivétel; mit jm. eine Ausnahme machen:

kivételez vkivel
kivétel nélkül

kivételesen

kivételez



kivetkőztet; levetkőztet

kivéve

kivéve; außer Atem: lélekszakadva; alle

außer dir: rajtad kívül mindenki; außer sich:

magánkívül; außer daß ...: csak úgy, ha ...;

außer wenn ...: csak akkor, ha ...
kivevés

kivezet

kivezetés

kivezető szakasz (autópálya)

kivilágít

kivilágít; megvilágít

kivilágosodik

kivisz; den Müll hinausbringen: kiviszi a

szemetet
kivisz; exportál

kivitel

kiviteli engedély

kivív; kiharcol

kivon

kivonás

kivonat

kivonja magát

kivonul

kivonul; kiköltözik; kiköltözködik

kívül

kívül; kinn; kint; außer und innen: kívül-

belül; nach außer: kifelé
kívülálló

kizár

kizár; eltávolít (sp)

kizárás

kizárólag

kizárólag /röv./

kizárólagos képviselő

kizsákmányol; kiaknáz

klasszikus

klikk

klinika

klór

koalíció



koalíciós kormány

kóborol

kóborol; kószál

kocavadász

kocka

kockacukor

kockás

kockázat

kockázik

kockáztat

kócos; borzas

kócos; zilált; rendetlen; er ist ein wirrer

Kopf: kelekótya ember
kócsag

kocsi

kocsi; autó

kocsifeljáró

kocsikázik

kocsikísérő

kocsirúd

kocsis

kocsiszín

kocsit hajt

kocsma; csapszék

kocsmáros

kocsmárosné

kocsmázik

kocsonya

kocsonya; zselé

kofa

koffer; bőrönd

kohó

kohol

koholmány

koholt; hazug

kohómű; olvasztó

kóla

kolbász

koldul; kéreget

koldus

koldusszegény



kolera

kollégium

kollektíva

kollokvium

kolomp

kolonc

kolosszus

kolostor

Kolozsvár

koma

kombájn

kombinál

komikum

komló; an ihn ist Hopfen und Malz verloren:

reménytelen eset
kommentál

kommunista

kommunizmus

komoly

komoly; aggasztó

komoly; megbízható

komolyság; Ernst werden: komolyra fordul

vmi; Ernst werden: elkomolyodik vki; Ernst

werden: megkomolyodik vki; ist das Ihr

Ernst !: komolyan gondolja !; komolyan

mondja !; im Ernst: komolyan
komorna

komótos; elnehezedett

komp

komplikáció

komplikál

komponál

koncentrál

konda

kondás; kanász

kondíció

konferencia

konok; megátalkodott

kontaktus

kontár

kontárkodik



kontárkodik; fuserál

konty

konzerv

konzervdoboz

konzervnyitó

konzul

konzulátus

konzuli

konyha

konyhaedény

konyhakert

konyhasó

kopár

kopár; sivár

kopás

kopasz; tar; kopár; csupasz

kopaszt

kópé

kópé; csínytevő

kopja

kopó

kopog; kopogtat

kopoltyú

koponya

koporsó

kopott; elnyűtt

koptat

koptatás

kór

kora; korán; korábban; am frühen Morgen:

korán reggel; früh am Morgen: korán reggel;

in früheren Zeiten: hajdanában; régebben;

heute früh: ma reggel; früh aufstehen: korán

kel fel; früher oder später: előbb-utóbb; von

früh bis spät: reggeltől estig; látástól
kora reggel

kora tavasz

korábban; ezelőtt

korabeli; egykorú

koraérett

korai



korai; idő előtti

korai; koránérő

korán; idejében; jókor

koravén

korcs

korcsolya; Schlittschuh laufen: korcsolyázik

korcsolyázás

kordbársony

koreai

koreai (ember)

korhadt

korhatár nélkül

kórház

kórházvonat

korhely

korhelykedik

korhű

korlát

korlát; léckerítés

korlát; sorompó

korlátlan

korlátolt

korlátoz

korlátozódik

kormány

kormány (hatalmi szerv)

kormány (jármű)

kormány; kabinet

kormánykerék

kormányos

kormányoz

kormányzás; vezérlés

kormos

korog

kórokozó

korom

koromsötét

korona

koronázás

korong; tárcsa



korpa (fejen)

korpás (fej)

korrigál

korsó; kancsó

korszak

korszak; időszak

korszerűsít; modernizál

kortárs

kortárs darab

kortársak

kórterem

korty

kortyint

kórus; kar

kórus (templomban)

kos

kosár; kas

kosárlabda

kószál

kószál; barangol

kószál; barangol; csavarog

kószálás; barangolás

koszorú

koszorúcska

koszt

kosztol

kosztos

kosztüm

kotkodácsol

kotlik; költ

kotlóstyúk

kotnyeles

kotnyeles; hangoskodó

kotorászik; keresgél

kotrógép

kotyvaszt

kovács

kovácsműhely

kovácsol

kő



kőbánya

köbmérték

kőből való; kő-

köd

ködös

ködös; ködszerű

kőfaragó

köhécsel

köhög; Blut husten: vért hány; auf etw.

husten: fütyül vmire
köhögés

köhögés elleni kanalas orvosság

kökény

kökörcsin

kőlap; csempe

kölcsön

kölcsönad

kölcsönad; hitelez

kölcsönadás; hitelezés

kölcsönkér

kölcsönkönyvtár

kölcsönös

kölcsönöz

kölcsönöz; kölcsönad

kölcsönöz; kölcsönvesz

kölcsönvesz

kölcsönvétel

kölcsönvétel; auf Borg: hitelre

kölcsönzési díj

kölcsönző

köldök

köles

költ

költ (verset)

költekezés; pazarlás

költekezik

költemény

költés; ivadék

költés (madár)

költészet

költészet; szépirodalom



költő

költő; poéta

költői

költői; poétikus

költözés; költözködés

költséágvetési tétel

költségek

költségek; auf seine Kosten kommen:

megtalálja a számítását
költségek; kiadás

költséges

költségvetés

költségvetés; die universale

Haushaltmaschine: háztartási robotgép
kölyök

kölyök; csibész

kölyök; fióka

kömény

kőműves

könny

könnyed; in geläufigem Deutsch: folyékony

németséggel; das ist mir geläufig: ebben

jártas vagyok
könnyedség; mit Leichtigkeit: könnyűszerrel;

könnyedén
könnyelmű

könnyelmű; jd./etw. tut jm. leid: vki sajnál

vkit/vmit; jm. etw. leid machen: elveszi a

kedvét vkinek vmitől
könnyelmű; meggondolatlan

könnyelmű; szeleburdi; szeles; léha

könnyelműség

könnyen; egykönnyen; könnyedén; leicht

erkältet: kissé meghűlt
könnyen kezelhető (ruha)

könnyen; könnyedén; odavetve

könnyezik

könnyítés; megkönnyebbülés

könnyű; csekény



könnyű; eine bequeme Lösung: kényelmes

megoldás; er macht es sich etwas bequem:

könnyebbik végéről fogja meg a dolgot;

machen Sie es sich bequem: helyezze magát

kényelembe; wenn es Ihnen bequem: ha

önnek alkalmas
könnyű (étel; ital)

könnyűipar

könyök

könyörög

könyörög; esedezik

könyörög; kérlel

könyörtelen

könyörtelen; kegyetlen

könyörület; irgalom

könyv

könyv nélkül; betéve; kívülről; fejből

könyvelés; könyvelőség

könyvelő

könyvespolc

könyvespolc; könyvállvány

könyvészet; bibliográfia

könyvjelző

könyvkereskedelem

könyvkereskedés

könyvkiadó

könyvkötő

könyvmoly; könyvkukac

könyvnyomtatás; könyvnyomda

könyvtár

könyvtáros

könyvvitel; könyvelés

kőolaj

köp; hány; okád; Gift und Galle speien: dúl-

fúlköp; köpköd

köpeny; palást

köpönyeg

kör

kör; kebel (átv.); in die Mitte nehmen:

közrefog; aus unserer Mitte: közülünk; a mi

körünkből; die goldene Mitte: az arany



kőr; piros (kártya); das Herz auf dem

rechten Fleck haben: helyén van a szíve; ein

Herz von Stein: kőszív; mit Herz und Hand:

szívvel-lélekkel; ein fröhliches Herz: vidám

lélek; ich kann es nicht übers Herz bringen:

nem visz rá a lélek; ein Herz fassen:

nekibátorodik; megembereli magát
kör; társaság

körbe; körös-körül

körbejár; körülkering

körben jár; forog

körben jár; kering

köret

körfelirat

körforgalom

körforgás

körforgás; keringés

körgallér; köpeny

körhinta

kőrisfa

körítés

körítés (étel)

körítés; mellékétel

körkérdés

körkerület

körlevél

körlevél; körözvény

környék

környék; vidék

környezet

környezetbarát

környezetszennyezés

környezetvédelem

környezetvédő

környező

köröm

körömcipő

körös-körül

körözvény; körlevél

körszakál

körtánc



körte

körút

körutazás

körül

körül; im Kreise herum: körbe

körül; -kor

körül; körbe

körül; körülötte; ekörül; akörül

körüláll

körülálló

körülbelül; mintegy; von ungefähr: véletlenül

körülcsavar; körülteker

körülcsavar; körülteker; begöngyöl

körülfog; átfog

körülfog; bekerít

körülforgat

körülfut; körülszalad

körülhajóz

körülhatárol

körülhurcol

körülír

körüljár

körüljár; körülvonul

körüljárás; körséta

körülkerget; körülhajt

körülmény

körülményes

körülményesség; teketória; nicht viel

Federlesens machen: nem sokat teketóriázik
körülnéz; hátranéz; visszanéz

körülnéz; körültekint

körülrajong

körülrak

körülrak; körülállít

körültekercsel (műsz)

körültekint

körültekintés

körültekintő; megfontolt

körültolong

körülugrándoz

körülutazik



körülvesz

körülvesz; körülfog

körülvesz; körülzár

körülzár

körvonal

körzet

körzet; kerület; csoport

körzet; kerület; járás

körzeti orvos

körzetszám; távolsági hívószám

körző

körzőkészlet; rajzkészlet

Kőszeg

kőszén

kőszikla; sziklaszirt

kőszívű; szívtelen

köszön; köszönt; üdvözöl

köszön (vkinek vmit)

köszönés; köszöntés; üdvözlés; üdvözlet

köszönt; üdvözöl

köszörül; fen; megfen

köszörülés

köszvény; csúz

köt; csomóz

köt (kézimunka)

köteg

köteg; csomag

kötegenként

kötegenként; nyalábszámra

kötekedik

kötekedő

kötél

kötél; madzag; zsineg

kötelék

köteles

kötelesség

kötelesség; kötelezettség

kötelességérzet

kötelességmulasztó

kötelességszerű



kötelez

kötelezettség

kötelezi magát

kötelező gyakorlat (sp)

kötelező; kényszerítő

kötelező tantárgy

kötelezően választható tantárgy

kötélpálya; drótpálya

kötélverő

kötélzet

kötény

kötés

kötés; csomó; nyaláb

kötés; illesztés (műsz)

kötés (seben)

kötéssel elhasznál; elköt

kötet

kötetlen

kötetlen; közvetlen; fesztelen

kötetlen; szabad

kötődik

kötőjel

kötőszó

kötött lábszárvédő

kötöttáru

kötöttség

kötöttség; lekötelezettség

kötszer

kötve; gebunden sein an etw.: vmihez kötött

kövér; elhízott

kövérkés; molett

köves; sziklás

követ

követ; küldönc

követel

követelés; követelmény; kívánalom

követelmény

követelmény; jm. gegenüber Anforderung

stellen: megkövetel vkitől
követés



következés

következésképp; tehát

következetes

következetlenség

következik

következik; adódik

következik vmiből; származik vhonnan (átv.)

következmény

következmény nélkül

következő

következő; der nächste beste: az első jöttment

következőképpen

következtében

következtet

következtet; következik

következtetés

követő

követség; küldöttség

kövezet

közbeiktat

közbejön

közbejött esemény; váratlan esemény;

incidensközbekiáltás

közbe-közbe; közben

közbe-közbe; olykor

közbelép

közben

közbenjár; ein guter Wort für jn. einlegen:

szót emel vki érdekében
közbenjár; síkraszáll

közbenjárás

közbenjáró; közvetítő

közbenjáró; szószóló

közbenső leszállás (repülőgép)

közbeszól; beleszól

közbeszól; közbevág

közbeszólás

közbevet; megjegyez

közé



közé; körébe; unter anderem: többek között;

többek közt; unter der Bedingung: azzal a

feltétellel; unter aller Kritik: pocsék; minden

kritikán aluli; unter uns gesagt: köztünk

szólva; köztünk maradjon
közé; közéjük

közécsúsztat

közel áll vkihez; baráti viszonyban van vkivel

közel; közeli

közel; közelség; közellét; es liegt nahe:

kézenfekvő; nyilvánvaló
közel van; várható; ein Unglück steht ihm

bevor: szerencsétlenség fenyegeti
közelében; -hoz, -hez, -höz közel; nähre

Erkundigungen: közelebbi; bővebb

felvilágosítások; in naher Zukunft: a

közeljövőben; nahe am Fenster: az ablak

közelében; es steht nahe bevor: küszöbön áll;

des nähren auseinandersetzen: tüzetesebben;

bővebben kifejt
közeledik

közeledik; közeleg

közeledik vmihez

közeleg

közelharc

közeli

közelít

közellátás

közép

középcstár (sp)

középdöntő (sp)

közepén; kellős közepén

közepes; középszerű; die drei mittleren

Finger: a három középső ujj; ein mittlerem

Betrieb: közepes üzem
közepes nagyság

közepette

Közép-Európa

közép-európai

középfedezet (sp)

középfok

középfokú vizsga

középhullám



középiskola

középiskolai tanár (Ausztria)

középkor

középkori

középső

középút

közérthető

közérvényű

közérzet

kőzet

közfal; elválasztófal; in der Zwischenzeit:

időközben
közfal; választófal

közfürdő; uszoda

közgazdaság; nemzetgazdaság

közgazdasági

közgazdaságtan

közgazdaságtudomány

közgazdász

közgazdász; ökonómus

közgyűlés

közhasznú

közhely

közhírré tesz; közzétesz; tudtul ad

közigazgatás

közismert

közjáték

közjó; közérdek

közkedvelt

közkeletű

közlekedés

közlekedési baleset

közlekedési dugó

közlekedési jelzés

közlekedési lámpa

közlekedési szempontból előnyös fekvésű

közlekedik

közlékeny

közlemény

közlés

közlés; közlemény



közmondás

köznyelv

közöl

közöl; bejelent

közöl; publikál

közöl vkivel

közömbös

közönség; publikum

közönséges

közönséges; aljas

közös

közös; együtt

közös hullámhossz

közösség; együttes

között

között; közepette

között; közepette; körében; közben;

folyamánközpont

központ; centrum

központ; középpont; im Mittelpunkt des

Interesses stehen: az érdeklődés

középpontjában áll
központi; centrális

központi fűtés

központosít; centralizál

közreműködik

köztársaság

köztársasági; republikánus

közte; közötte

közte; köztük

köztudomású

köztudomású; ruchbar werden: híre kel

köztulajdon; közkincs

közúti forgalom

közvetett

közvetett; közvetve

közvetít; közbenjár

közvetít (rádió)

közvetítés

közvetítés; közbenjárás

közvetítő állomás (rádió)



közvetítő (ember)

közvetítő kereskedelem

közvetlen

közvetlenül

közvetlenül hív

közzététel; hirdetmény

közzététel; közhírré tétel

község

községi

krajcár

krákog; torkát köszörüli

krém

krémsajt

KRESZ-szabály

kréta

krimi

kristály

kristályüveg

krokodil

króm

krónika

Kr.u. (Kriszus születése után) /röv./

krumpli; burgonya

kt. (kötet) /röv./

kubai

kubai (ember)

kucsma

kudarc

kudarc; csalódás

kudarc; vereség

kufárkodik

kuglóf

kuka

kukorékol

kukorica

kukorica; tengeri

kukoricacső

kukoricapehely

kulacs

kulcs



kulcsár

kulcscsont

kulcslyuk

kulcsmásoló

kultikus

kulturálatlan; műveletlen

kulturális

kultúrfelelős

kultúrjavak; kulturális javak

kultúrkincs

kultusz

kunyhó; menedékház

kúp

kupak

kupé

kuplung

kuplungpedál

kupola

kúpszelet

kurjongat

kuruttyol; karattyol

kuruzsló

kuruzsló; sarlatán

kúszóinda

kúszónövények

kút

kutat; keresgél; es stöbert: kavarog a hó; es

stöbert: permetez az eső
kutat; nyomoz; tudakozódik

kutatás

kutató

kutatóintézet

kutya; eb

kutyafalka

kutyaól

kutyaszorító (átv.)

kutyus

küld

küldemény

küldés

küldetés



küldő

küldő; feladó

küldönc

küldött; delegátus

küldöttség; delegáció

külf. (külföldi) /röv./

külföld

külföldi

külföldi utazás

külkereskedelem

külkereskedelmi vállalat

küllő

külön

külön; elkülönített

külön; különösen

különbejárat

különben; egyébként

különbözik

különbözik; elüt

különböző; eltérő; más

különbség; eltérés

különbség; különbözet

különc

különféle

különféle; különböző

különféle; mindenféle

különféleképpen; többféleképpen

különkiadás

különköltözik

különleges

különleges eset

különleges; speciális; er speziell ...: ami őt

illeti; éppen ő
különlegesség; specialitás

különlenyomat; különnyomat

különnemű; különböző

különös

különös; fura; furcsa

különös; furcsa; fura

különösen

különösen; kiváltképpen



különösen /röv./

különvonat

külső

külső; arckifejezés

külső kerület

külső; kül-

külső; látszat

külső; látszólagos

külső megjelenés; külalak; das Äußere

wahren: a látszatot óvja; Minister des

Äußere: külügyminiszter
külső oldal

külsőség; formaság

külszíni fejtés

külügyminiszter

külváros

kűr; szabadon választott gyakorlat (sp)

kürt

kürt; duda

kürtjel

kürtöl; dudál

küszködik; gürcöl

küszöb

küszöbön álló; közeledő

küzd vmi ellen; leküzd vmit

küzd vmiért

küzdősport

küzdőtér

küzdőtér; sportpálya

kvarc

kvart (sp/zene)

kve (kötve) /röv./

kvíz; ki mit tud ?; ki miben tudós ?

l. (lap) /röv./

La Manche-csatorna

láb; lábfej; er folgte uns auf dem Fuße:

nyomon követett bennünket; zu Fuß: gyalog;

von Kopf bis zu den Füßen: tetőtől talpig;

von Kopf zu Fuß: tetőtől talpig; die sache hat

weder Hand noch Fuß: se füle, se farka; auf

gutem Fuße stehen mit jm.: jóban van vkivel



lábas; serpenyő

lábazat; talapzat

labda

labdajáték

labdarúgás

labdarúgó (játékos)

labdarúgó-csapat

labdázik; die Faust ballen: ökölbe szorítja a

kezét
labdázó

lábdobogás; hangos járkálás

lábfej háta; rüszt

lábfürdő

lábikra; vádli

lábjegyzet

lábnyi (hosszú)

lábnyom

laboratórium

lábszár

lábszár; ich werde dir schon beine machen:

majd megmozgatlak; er stellt mir ein Bein:

gáncsot vet nekem; er macht sich auf die

beine: felkerekedik; auf den Beinen sein:
lábszárvédő; bokavédő

lábtörlő

lábujj

lábujjhegy

lacikonyha

láda

láda; szekrény

lágy; enyhe

lágy; gyenge; enyhe; szelíd; jótékony

lágyék

lágyék (állaté)

lágyít; lazít

lagymatag; gyáva

lágyszívű; gyengéd

laikus

lajhár

Lajos

lakályos



lakályos; barátságos

lakályos; kedélyes

lakás

lakásajtó; bejárati ajtó

lakáskezelő; gondnok

lakástulajdonos

lakat; zár

lakatlan

lakatlan; diese Zimmer sind unbewohnt:

ezekben a szobákban nem laknak
lakatos

lakatosműhely

lakbér

lakhatatlan

lakhely; lakóhely

lakik; lakozik

lakik vmit

lakkoz

lakmározik

lakó; für jn. Partei nehmen: vkinek a pártját

fogja; für jn. Partei ergreifen: vkinek a

pártját fogja; beklagte Partei: alperes;

klägerische Partei: felperes
lakó; lakos

lakóház

lakókocsi

lakol; megszenved

lakoma; vendégség

lakónegyed

lakos; lakó

lakos; megtelepedett

lakosság

lakótárs

lakótelep

laktanya; kaszárnya

lámpa

lámpás

lánc

láncreakció

láncszem



landolás; leszállás (rep); weiche Landung:

sima leszállás
lándzsa

lándzsa; dárda

láng

lángész; zseni

lángeszű; zseniális

lángol

lángol; lobog

lángra lobban

langyos

langyos; lagymatag

langyosság; lagymatagság

lant

lant; líra

lánya; leánya vkinek

lánytestvér; leánytestvér; nővér

láp

lap; újság

lapály

lapát

lapátol

lápföld; lápvidék

lapkiadó vállalat

lapocka

lapos

lápos; ingoványos

lapos; sekélyes

lapoz; lapozgat

lapszemle; sajtószemle

lapszerkesztőség; újságszerkesztőség

lapul

lapul; lapít

lárifári

lárma

lármás tüntetés; csődület; rendbontás;

Krawall machen: botrányt csinál; Krawall

machen: lármát csap
lármázik

lárva

lásd lent /röv./



lassú

lassú; nyugodt

László

lát

látás; látóképesség

látatlan

látcső

láthatár; látóhatár; horizont; einen engen

Horizont haben: szűk látókörű
láthatatlan

látható; szembe ötlő

látható; világos

latin

latin (nyelv)

látlelet

látnok

látnoki

látogatás

látogatás; vizit

látogatási idő

látogató; vendég

látogatottság

látókör; im Blickpunkt stehen: szem előtt van

látókör; látóhatár

látomás

látótávolság

látszat

látszat; allem Anschein nach: minden

valószínűség szerint
látszerész

látszik; tetszik; tűnik; gut aussehen: jó

színben van; das sieht nach ihm aus: ez rá
látszik; tűnik

látszik vminek

látszólag

látszólagos érték

láttamoz

látvány; einen eintönigen Anblick bieten:

egyhangú látványt nyújt; bei diesem Anblick:

ennek láttán
látványos; megtekintésre méltó



látványosság

látványosság; látnivaló; nevezetesség

latyak

lavina

láz

laza

laza; pajkos; könnyelmű; ein loses Maul

haben: szabadszájú; eine lose Zunge haben:
lazac

lázadás

lázadó

lázas

lázas beteg

lázas; nach etw. fiebern: eped vmi után

lázcsillapító

lázító

lázító; bujtogató

lázmentes; láztalan

lázmérő

lázrózsák

lazsál; piszmog

ld. backen

ld. beißen

ld. bereithalten

ld. bersten

ld. bewegen

ld. biegen

ld. bieten

ld. binden

ld. bitten

ld. bleiben

ld. bleichen

ld. braten

ld. brechen

ld. brennen

ld. bringen

ld. Büstenhalter

ld. Chauffeur

ld. Datum

ld. deiner

ld. denken



ld. der

ld. die (G, D és Pl.G alakja)

ld. Draufgabe

ld. dreschen

ld. dringen

ld. du; wir dender dein: megemlékezünk

róladld. dürfen

ld. ein

ld. ekel

ld. empfangen

ld. empfehlen

ld. empfinden

ld. enden

ld. erlöschen

ld. essen

ld. eurethalben; um euretwillen: ld.

eurethalbenld. fahren

ld. fallen

ld. fangen

ld. Februar

ld. fechten

ld. Federwisch

ld. fertigbringen

ld. Festheit

ld. finden

ld. flechten

ld. fliegen

ld. fliehen

ld. formell

ld. Foto

ld. fressen

ld. frieren

ld. früh

ld. Fußgelenk

ld. geben

ld. gebären

ld. gediehen

ld. gehen

ld. gelingen

ld. gelten



ld. genessen

ld. genießen

ld. geradeso

ld. geschehen

ld. gewinnen

ld. gießen

ld. gleichen

ld. Gleis

ld. gleiten

ld. glimmen

ld. graben

ld. grauen

ld. greifen

ld. gären

ld. haben

ld. halten

ld. hauen

ld. heben

ld. heißen

ld. helfen

ld. herein

ld. hiermit

ld. hängen

ld. hoch

ld. hochgeehrt

ld. Höchst

ld. Inder

ld. irreführen

ld. jung

ld. kampfbereit

ld. kennen

ld. klingen

ld. kneifen

ld. knusperig

ld. kommen

ld. kostenfrei

ld. können

ld. Kraftrad

ld. kriechen

ld. Kuba



ld. Kundin

ld. Küken

ld. laden

ld. Landhaus

ld. (lásd) /röv./

ld. lassen

ld. laufen

ld. Lebensbahn

ld. legen

ld. leiden

ld. leihen

ld. lesen

ld. lieb

ld. liegen

ld. lügen

ld. meiden

ld. meiner

ld. meistens; am meisten: leginkább; am

meisten: legtöbbet; am meisten:

legerősebben; legjobban; die meinsten: a
ld. melken

ld. merkbar

ld. messen

ld. mißlingen

ld. mittags

ld. mittel

ld. mittun

ld. Modenzeitung

ld. Modezeitung

ld. mögen

ld. Möhre

ld. müssen

ld. nachts

ld. nahe

ld. nehmen

ld. nennen

ld. Nummerscheibe

ld. nutzen

ld. Oberkellner

ld. offenbar

ld. ohnehin



ld. original

ld. Öhr

ld. pfeifen

ld. pflegen

ld. Prachtexemplar

ld. prachtvoll

ld. Priesterschaft

ld. proportionieren

ld. quellen

ld. Rat

ld. raten

ld. Rauchwaren

ld. reiben

ld. reißen

ld. reiten

ld. rennen

ld. riechen

ld. ringen

ld. rinnen

ld. rosa

ld. saufen

ld. schaffen

ld. schallen

ld. Schankwirt

ld. scheel

ld. scheiden

ld. scheinen

ld. scheleten

ld. schelten

ld. schieben

ld. schießen

ld. schinden

ld. schlafen

ld. schlagen

ld. Schlagsahne

ld. schlankweg

ld. schleichen

ld. schleifen

ld. schließen

ld. schlingen



ld. schmeißen

ld. schmelzen

ld. schneiden

ld. Schnürband

ld. schrauben

ld. schrecken

ld. schreien

ld. schreiten

ld. Schwabe

ld. schweigen

ld. schwimmen

ld. schwinden

ld. schwingen

ld. schwingen; in Schwang kommen: divatba

jönld. schwören

ld. sehen

ld. sein

ld. seiner

ld. seiner/seine/seines

ld. senden

ld. Senner

ld. singen

ld. sinken

ld. sinnen

ld. sitzen

ld. sollen

ld. Spalt

ld. speien

ld. spinnen

ld. sprechen

ld. sprießen

ld. springen

ld. Springer

ld. stechen

ld. stehen

ld. stehlen

ld. steigen

ld. sterben

ld. stieben

ld. stinken



ld. Stirn

ld. stoßen

ld. streichen

ld. streiten

ld. streitig

ld. tragen

ld. treffen

ld. treiben

ld. treten

ld. trinken

ld. trügen

ld. tun

ld. Typ

ld. Unseren; Unsern

ld. unserer; unsrer

ld. verderben

ld. verdrießen

ld. vergessen

ld. verheiraten

ld. verlieren

ld. vielfach

ld. von (von dem)

ld. vorbeigehen

ld. wachsen

ld. wahrhaft

ld. waschen

ld. wächsern

ld. weben

ld. wegbekommen

ld. wegnehmen

ld. weichen

ld. weisen

ld. wenden

ld. werben

ld. werden

ld. werfen

ld. weshalb

ld. wägen

ld. wiegen

ld. winden



ld. wissen

ld. wollen

ld. Zahnschmerzen

ld. ziehen

ld. zu (zu dem)

ld. zu (zu der)

ld. Zuwachs

ld. zwingen

le

le-; ab und zu: hébehóba

LE (lóerő) /röv./

lead

lead; sugároz (adást)

leakaszt

lealacsonyít; megaláz

leállás; megállás; nyugalmi helyzet

leállít; beszüntet; megszüntet

leállít; megállít; stoppol

leány; lány; Mädchen für alles: mindenes

leánykérés

leánykori név; lánykori név

leánynév; lánynév

leányunoka

leáztat

lebeg; libeg

lebegés

lebélyegez

lebeszél; ellenez

lebeszél vkit vmiről

lebeszél vkit vmiről; ich rate dir (davon) ab:

nem ajánlom
lebilincselő

lebont

lebont; ledönt

lebontás

lebonyolít

lebukik

léc

lecke; megleckéztetés

léckerítés



leckéztet

leckéztet; kioktat

lecsapol

lecsapol; megcsapol

lecsavar

lecsendesedik (szél; tenger); den Hunger

stillen: csillapítja az éhségét
lecsendesít; megbékít

lecsepeg

lecsillapít

lecsillapodik; alles daran setzen: mindent

belead; beiseite setzen: félretesz; auf Probe

setzen: próbára tesz; aufs Spiel setzen:

kockára tesz; megkockáztat; ein Denkmal

setzen: emlékművet állít; einen Termin

setzen: határidőt kitűz; in Bewegung setzen:

mozgásba hoz; elindít; in Musik setzen:
lecsiszol

lecsúszik; jn. abrutschen lassen: leéget

valakitlecsúszik; lesiklik

lecsutakol

ledob

ledob; vet

ledolgoz

ledönt

ledönt; kidönt; kivág

ledöntés

leég

leéget

leéget; odaéget

leemel

leendő; werdend Mutter: leendő anya; die

kürzer werdenden Tage: a rövidülő;

rövidebbé váló napok
leépít

leépítés

leereszkedik

leereszkedik; hanyatlik; süllyed; süpped

leereszt

leereszt; lebocsát

leereszt; lógat

leereszt; süllyeszt



leeresztés; süllyesztés

leérettségizik

leértékel

leesik

leesik; lehullik; lezuhan

lefátyoloz; elfátyoloz; leplez; kendőz

lefegyverez

lefejez

lefejt

lefékez

lefekszik

lefektet

lefektet; lerak; letesz; elhelyez

lefektet; lerögzít

lefektet; odafektet

lefelé

lefelé; alá

lefelé; alá; niederes Land: alföld; auf und

nieder: fel s alá; fel-le; ide-oda
lefelé (hegyről)

lefényképez

lefest

lefest; megfest

lefoglal

lefoglal; elfoglal; betölt

lefoglal; elkoboz

lefoglal; zálogol

lefogy

lefogy; leromlik; an etw. zehren: rágódik

vminlefokoz; degradál

lefolyás

lefolyás; alakulás; leforgás; menet

lefolyás; folyamat

lefolyás; folyamat; jm. einen Prozeß

anhangen: pert indít vki ellen; beperel vkit;

gegen jn. einen Prozeß anhängig machen:

pert indít vki ellen; gegen jn. einen Prozeß

führen: pereskedik vkivel; mit jm. einen

Prozeß führen: pereskedik vkivel; kurzen

Prozeß machen: nem sokat teketóriázik
lefolyik



lefolyik; megtörténik

lefolyó

lefordít

leforgácsol

leforgácsolódik

leforráz

lefölöz

legalább

legalább; es ist ihm gut zumute: jó kedve

van; jól érzi magát
legalul

legalul; legmélyén

legbelső

légcső

legel

legelő

legelőkelőbb

legelöl

legeltet

legendás

legény; fiatalember

legénybúcsú

legénység; csapat

legénység; személyzet

legénységgel ellátott

legépel

legeslegelőször

legesleginkább

legeslegjobb

legeslegközelebbi

legeslegmagasabb

legeslegnagyobb

legeslegutolsó

legfeljebb; die zulässige

Höchstgeschwindigkeit: megengedett
legfelül

legfelül; legfelülre; legtetejére

legfiatalabb gyermek

legfontosabb; von vornherein: eleve; zum

vornherein: eleve
leghátsó; legutolsó



léghuzat

légi forgalom

légi út

légierő

légiforgalom

légikikötő; repülőtér

légiposta

légiriadó

légitámadás

legjobb esetben

legjobb; zum besten halten: lóvá tesz

legjobban; danke besten: nagyon köszönöm

legjobbik

legkésőbb

legkevésbé; nicht im mindesten: a legkevésbé

sem
legkisebb; legcsekélyebb

légkondicionáló berendezés

légkör; atmoszféra

legközelebb

legközelebb; nemsokára

legközelebbi

legközelebbi; következő

legközelebbi; következő; in nächster Nähe:

közvetlen közelben
légmentes

legnagyobb

légnyomás

legombol

legömbölyít

legördít

legsürgősebben

legszélső

legtávolabbi

legtöbb

legtöbbször; a legtöbb esetben; leginkább

legújabb

légutak

legutóbb; a minap

legutoljára

legutolsó (átv.); legsilányabb



légvár

légvédelem

légvédelem; légelhárítás

légvédelmi ágyú

legvégső

legvégső; bis zum Äußersten:

körömszakadtáiglegvégső (dolog); das letztemal: utoljára

légzés

légy

legyengít

legyez

legyező

legyőűz; legyűr

legyőz; győz

legyőz; legyűr

legyőz; legyűr; leküzd

legyőzhetetlen

legyőzött

léha; ledér

lehajol; meghajol

lehajol; meghajol; megdől; meghajlik

lehajt; meghajt; megdönt

lehangolt; kedvetlen

lehangoltság

leharap

lehel; susog

lehelet; fuvallat

lehet; lehetséges; ich darf nach Hause:

hazamehetek; darf ich bitten ?: szabad

kérnem ?; das hätte er nicht tun dürfen: ezt

nem lett volna szabad megtennie; das dürfte

so sein: meglehet; das dürfest du wissen:

tudhatnád; er darf sich dessen nicht

schämen: ezért nem kell szégyenkeznie; das

dürfte so sein: lehet, hogy így van
lehetetlen

lehetetlen; kizárt

lehető legnagyobb

lehetőleg

lehetőleg; lehetőség szerint

lehetőleg; talán



lehetőség

lehetővé tesz

lehetséges

lehetséges; lehetőleg

leheveredik; elnyúlik

lehord

lehord; leszid

lehorgonyoz

lehúz

lehűlik

lehűt

lehűt; kihűt

leigáz

leír

leír; jellemez

leírhatatlan

leissza magát; berúgik

lejár

lejár; elévül

lejárat; esedékesség

lejárt; esedékes

lejátszódik

lejátszódik; megtörténik

lejjebb tesz

lejön

lejt

lejtés; lejtő

lejtő

lejtő; ereszkedő

lejtős

lejtős; dőlt

lejtős; meredek

lék

lekanyarodik

lekapar

lekaparás; levakarás

lekaszál

lekerekít

lekicsinyel

lekicsinyel; leszól



lekicsinylés; mit Gerinschätzung: félvállról;

lenézően
lekicsinylő; lenéző

lekopog

leköp

leköt; elköt

leköt; lebilincsel (átv.)

leköt; megköt; odaköt

lekötelez

lekötelező; előzékeny; sich verbindlich

machen zu etw.: kötelezi magát vmire
leköti magát; lekötelezi magát

lekvár

lelát; lenéz; letekint; auf jn. herabsehen:

megvet; lenéz vkit
lelegel

lélegzet; légzés; lehelet; mir verschlägt es den

Atem: eláll tőle a lélegzetem; außer Atem

sein: kifulladt; in einem Atem: egy szuszra
lélegzetvétel

lélegzik; lehel; liheg

lélek

lélekemelő

lélekjelenlét

lélekszakadva

lélektan; pszichológia

lélektani; pszichológiai

leleményes

leleményes; ötletes

leleplez

lelet

lelkére köt; schärfe es dir gut ein: vésd jól az

emlékezetedbe
lelkes

lelkes vmiért

lelkesedés

lelkesedik

lelkesít

lelkesít; boldogít

lelkész; pap

lelketlen

lelki nyugalom



lelki; pszichikai

lelkiállapot

lelkiismeret

lelkiismeretes; becsületes

lelkiismeretfurdalás

lelkiismeretlen

lelkipásztor

lelkipásztor; lelkész

lelóg; das hängt davon ab: az attól függ

lelő

lelőhely

leltár

leltározás

lemásol

lemegy; lenyugszik

lemegy; leszáll; alászáll

lemegy; leszáll; lelép

lemenet

lemér

lemér (súlyt)

lemerül; alámerül; alábukik

lemészárol

lemez; lap

lemezjátszó

lemond

lemond; leköszön

lemond vmiről; eláll vmitől; auf etw.

verzichten: lemond vmiről; eláll vmitől
lemondás

lemondás; visszalépés

lemorzsolódik

lemos

lemosakszik

lemosható

len

lenből való; len-

lencse

lendít; elpattint

lendítőkerék; lendkerék

lendül



lendület

lendületes

leng; ing

leng; lebeg; inog

lengés; lebegés; ingás; ingadozás

lengés (sp)

lenget; lendít

lengetés; lendítés

lengyel

lengyel (ember)

lengyel nő

lengyel (nyelv)

Lengyelország

lenn; lent

lenn; lent; alul

lent; lenn

lenvászon

lény; teremtés; teremtmény

lenyal

lényeg

lényeg; foglalat; mit Inbegriff von: beleértve;

beleszámítva
lényeg; valóság; természet

lényegbevágó; fontos

lényeges; im wesentlichen: lényegében

lényeges; sajátos; különleges

lenyel

lenyír; megnyírbál

lenyírt; lenyesegett

lenyom

lenyomat

lenyúz; megnyúz

lenyűgöző

leolvas

leöblít

leöl; öldököl

leönt; végigönt

lép

lép; épeget; jár; megy

lép; lépked; halad

lép (szerv)



lepárol; desztillál

lepattog

lepattogzik

lépcső

lépcsőfok

lépcsőfok; létrafok

lépcsőház

lépcsőzetes

lepecsétel

lepecsétel; megpecsétel

lepedő

lepedő (Ausztria)

lepel

lepel; fátyol (átv.)

lepereg

lépés

lépes méz

lépés; Schritt für Schritt: lépésről lépésre;

fokról fokra; Schritt um Schritt: lépésről

lépésre; fokról fokra; auf Schritt und Tritt:

lépten-nyomon
lépésenként; lépésről lépésre

lepke; pillangó

leplez; kendőz

leplezetlen

leplombál

leporol; kiporol

leporol; letörölget

lépre megy; felsül

lépsejt (méhészet)

lerág

leragaszt

lerágott; megrágott

lerajzol

lerak

lerakat

lerakat; vom Stapel lassen: vízre bocsát

lerakódik

lerakódik; letelepedik

leráz

lerohan



leromlik

lerongyolódik; lezüllik

lesegít

leselkedik

leshely

lesimít

lesimít; elsimít; elegyenget

lesöpör

lessú; nyugodt

lesújt

lesúrol

lesülés; leégés

lesüllyed; alámerül

leszalad

leszáll

leszáll; landol (rep)

leszállás

leszállás; leutazás

leszállítás; csökkentés

leszámol; elszámol

leszámol; megszámol

leszámolás

leszármazás; eredet

leszed; leszakít

leszedi az asztalt

leszerel

leszerel (kat)

leszokik; elszokik

leszokik; von etw. abgewöhnen: elidegenedik

vmitől
leszoktat

leszúr

leszúr; levág

leszűkít

lét; jelenlét; ottlét

lét; létezés

lét; létezés; létfenntartás

letagad

letagad; megtagad

letapaszt

letapogat; végigtapogat



letapos

letartóztat

letartóztat; sich irgendwo festsetzen:

megtelepszik vhol
letartóztatás

letartóztatási parancs

letaszít; ledönt

letaszít; lelök

leteker

letekint

letelepedett

letelepedik

letelepedik; megtelepedik

letelepül; letelepedik

letép

letép; lecsíp

letép; leszaggat

létére

leterít

leterít; földre terít

létesít

létesít; emel

létesítmény; park

letesz

letesz; einen Eid ablegen: esküt tesz;

Rechenschaft ablegen: számot ad
letesz; lerak

letesz; leültet

letét

letétbe helyez

létezik; fennáll

létezik; van; ich war in Wien: Bécsben

voltam; es sei !: ám legyen !; alles, was ist:

minden, ami van; zweimal zwei ist vier:

kétszer kettő négy; wie ist Ihnen ?: hogy van

?; es ist zu machen: meg kell tenni; ich bin

der Ansicht ...: az a nézetem ...; ich bin der

Meinung ...: az a véleményem ...; es ist zu

sehen, daß ...: látható, hogy ...; es kann sein,
létfenntartás; szükséglet; megélhetés

letisztít

letör; kitör



letöröl

letört; megtört

létra

létrafok

létrehoz; elintéz

létrehoz; előállít

létrehoz; termel; előállít

létszám

lett

lett (ember)

leugrik

leül

leül; helyet foglal

leül; letelepszik

leülepedik; kicsapódik

leülepszik; süllyed

leültet

leüt; lever

levág

levág (állatot)

levág; elvág

levág; gut/schlecht abschneiden: jó/rossz

eredményt ér el
levág; vagdalózik (karddal)

levágás; ölés (állat)

levakar

levasalt ránc

levegő

levegős; könnyű

levél

levélbeli; levélben

levélbélyeg

levélboríték

leveles

leveles tészta

levelez

levelező

levelezőlap

levélhordó

levélhullás

levelibéka



levélpapír

levélszekrény; postaláda

levéltár; archivum

levéltárca

levéltáros

levéltitok

levélváltás; levelezés

levendula

lever

lever; legyőz

lever; lesújt (átv.)

levert; csüggedt

leves

levesbetét

levesz

levesz a lábáról

levet

leveti magát

leveti magát; ráveti magát; beleveti magát

levetkőzik

levetkőztet

levezet

levizsgáztat

levon

levonás

levonat

lexikon; szótár

lezár

lezár; befejez

lezár; bevégez; befejez

lezár; elzár

lezárás

lezuhan

lezüllik; tönkremegy

liba; lúd

libaaprólék

libabőr

libacomb

libamáj

Libanon



libanoni

libasor

libasült

libeg; lobog

lidércfény

liget; berek

liget; rét

liheg; fúj; szuszog

liheg; fújtat

liheg; zihál

likőr

liliom

limlom; holmi; cókmók

limlom; kacat

limonádé

linóleumpadló

Lipcse

Lipót

líra

lírai

lírai költészet

lírikus

liszt

lisztes

liter

litván

litván (ember)

ló

ló; huszár (sakk)

ló; paripa; hoch zu Roß: lóháton; lóhátról

(átv.)lóbál

lobog

lobog; es weht: fúj a szél

lobog; lángol

lobog; leng

lobogó

lobogó; zászló

lobogtat; lóbál

locsog

locsog; fecseg



lóerő (műsz)

lóg; iskolát kerül

logarléc

logika

logikai; logikus

logikátlan

lógós

lóhere

lokál; bár

lomb

lombik

lombos

lomboserdő

lompos; rendetlen; slampos

lop

lopakodás; lopózkodás

lopakodik; lopózkodik

lopás

lopózik; oson

lopva; titkon

lószerszám

lószőr

lottyadt; bágyadt

lóvá tesz; becsap

lovag

lovagias

lovaglás

lovagol

lovas

lovaskocsi

lóverseny

lő; rúg (sp)

lő; tüzel

lőfegyver

lőfegyver; puska

lökés; megrántás

lökés; rázkódás

lökés; taszítás

löket

lőportár (kat)



lőportorony

Lőrinc

lőszer

lőtt seb

lötyög

lövedék

löveg

lövés

lövész

lövöldözés

lubickol

lubickol; pancsol

lucerna

lucfenyő

lúdtalp

lúg

lugas; tornác

lúgos

lusta

lusta; rest

luszterszövet

luxus

lüktet; pulzál

lyuk

lyuk; fok

lyukacsos; porózus

lyukas

lyukaszt

lyukaszt (menetjegyet)

ma; heute über eine Woche: mához egy

hétre; von heute an/ab: mától fogva
macska; cica; alles für die Katze: minden

hiába van
macskajaj; másnaposság

macskaszem (járművön)

madár

madárfióka

madárijesztő

madárka

madártávlat

madzag



mag

mag; szem

maga elé vesz

maga; ön; magát; önt

maga után húz

maga után von (átv.)

magába zár

magába zár; magába fojt

magában foglal; tartalmaz

magabiztos

magadé; dein Vater: apád

magamfajta

magán hagy; fenntart

magán /röv./

magán tart (nem vet le)

magának; maguknak

magának való; különcködő; bogaras

magánbeszélgetés

magánélet

magánember

magánhangzó

magániskola

magánlakás

magánnyomozó

magánóra

magánrendelés

magántanár

magántisztviselő

magántulajdon

magánutazás

magánügy

magány

magányos

magányos; elhagyatott

magára kap

magára vesz; felvesz

magas cipősarok

magas fekvésű

magas légnyomású levegő; anticiklon

magas; nagy



magasépítés

magashegység

magaslat; csúcs

magaslat; domb

magaslat; halom

magaslati levegő

magasra tart

magasság

magasság; termet

magasszárú cipő (nem Ausztriában)

magasugrás

magasvasút

magát; magukat

magatartás

magatoknak

magától értetődő; zur Selbstverständlichkeit

werden: magától értetődővé válik
magával hoz

magával kap

magával ragad; elragad

magával ragadó

magaviselet; viselkedés; magatartás

maghajlás

máglya

máglyáz; ölbe rak (fát)

mágneses

magnetofon; magnó

magnófelvétel

magol

magol; biflázik

magrészéről; az ő részéről

magtár

maguk; önök; magukat; önöket

magunkat

magunkfajta

magunknak

magvas; erős; szemes

magvas gyümölcs

magzat

magzat; ivadék; sarj

magyar (ember)



magyar; magyarul

magyar nő

magyar (nyelv)

magyarán; kereken; er hat eine Glatze:

kopaszmagyarázat; értelmezés

magyarázat; nyilatkozat; vallomás

Magyarország

mai; am heutigen Tage: a mai napon

máj; Gebackene Leber: rántott máj

májashurka

majd; azután

majd; nemsokára

majdnem; bald ..., bald ...: hol ..., hol ...; bald

dies, bald das: egyszer ez, máskor az; auf

bald !: viszont látásra !
majdnem; csaknem

májgombócleves

majmol

Majna

majom; er hat einen Affe: be van rúgva

majoranna

majszol

május

májusfa

mák

makacs; csökönyös

makacs; konok

makacs; önfejű

makacsság; nyakasság

makk

makkegészséges

makrancos; dacos

makulátlan

malac

maláta

málhás állat

mállik; dohosodik

mállott; korhadt

málna

malom

mályva



mámor

mámor; kábulat

manapság

mancs

mancs; pracli

mandarin

mandátum; megbízás

mandula

mandulafenyő; pinia

mandulagyulladás

mandzsetta

mángorló

mángorol

mángorol; es mangelt jm. an etw.: hiányzik

vkinek vmije; an mir soll es nicht mangeln:

rajtam ne múljon
mánia

manikűröz

mankó

manó; tündér

manőverez

manuális; kézi

mar

már (Ausztria); was will er mehr ?: mit akar

még ?; kaum mehr: már alig; nur mehr: már

csak; mehr und mehr: hovatovább; mehr

und mehr: mind több és több
már; még; amúgy is

mar (műsz)

marad; etw. bleiben lassen: abbahagy vmit

marad; időz

maradék

maradék áru

maradék; maradvány

maradék; üledék

maradéktalan; teljes

maradi

marat

marat (műsz)

március

mardos; furdal



marék

márga

margarin

Margit

marha; barom (átv.)

marhahús

marhahúsleves

Mária

máris

márka (pénz)

márka; védjegy

markolat; fogantyú; nyél

márt; mártogat

mártás

mártás; szósz

márvány

márványból való; márvány-

más ágyba fektet

másfél

máshol

másik; ein/jemand anderer: más valaki; alles

andere: minden egyéb; etwas anders: valami

más; unter anderem: többek között;

einer/eins nach dem andern: egymás után;

ein andermal: máskor
másként

másképp; egyébként; máskülönben

másképpen

máskor; egykor

másodéves

második; aus zweiter Hand: másodkézből

második helyezett

másodika

másodpéldány

másodperc

másodpilóta

másodrendű; másodosztályú

másodszor

másodszülött

másol

másolat



másrészt

másrészt; másfelől

mássalhangzó

masszázs; gyúrás

masszív

masszőr; gyúró; nach Maßgabe: vmihez

mérten; képest
másvilág; túlvilág

maszatol; mázol

maszatol; piszkol

mászik

mászik; kúszik

matek

matematika

matematikai

materialista

matrac

matróz

maximum; im Höchstmaße: a legnagyobb

mértékben
máz

máz; mázolás

mázsa

mazsola

mecénás; pártfogó

mechanika

mechanikai; gépi

mechanizmus; gépezet

mecset

meddő

medence

medence (testrész is); bedacht handeln:

megfontoltan cselekszik
medve; jm. einen Bären aufbinden: vkit

orránál fogva vezet
még egyszer

meg nem érdemelt

meg nem hallott; hallgatott

meg nem művelt

meg nem nevezett; névtelen

meg nem tanult



meg nem tartott; nem teljesített

meg nem történt

még; noch so: bármilyen; nicht ..., noch ...:

sem ..., sem ...; weder ..., noch ...: sem ..., sem
még; selbst dann: még akkor is

megad

megad; megszavaz; jóváhagy

megad; nyújt

megadás

megadás (kat)

megadja magát

megadóztat

megágyaz

megajándékoz

megakad; fennakad

megakad; megreked; akadozik

megakad; megreked; Feuer fangen: tüzet fog

megakadályoz

megakadályoz; gátol

megakadályoz; megelőz

megakaszt

megakaszt; megrekeszt; elállít; megállít

megalapoz; alapít

megaláz

megalázás

megáld

megáll

megáll; áll

megáll; fennáll; helytáll (átv.); das steht fest:

ez bizonyos
megáll; leáll

megáll; szünetet tart

megállapít

megállapít; meghatároz

megállapít; megszab

megállapítható

megállapodás; in Abrede stellen: letagad

megállapodik

megállapodik; megegyezik; összeegyeztet

megállás; zu Halt bringen: megállít

megállít



megállóhely

megalvad

megalvad; megalszik

megárad

megbámul

megbán

megbán; sajnál

megbánt

megbarátkozik

megbarátkozik; összebarátkozik; mit jm.

befreundet sein: vkivel barátságban van
megbarnít; barnára süt

megbecsül; értékel

megbecsülendő; becses

megbélyegez

megbénít

megbénítás

megbénul

megbeszél

megbeszél; egyeztet

megbeszél; megtárgyal

megbeszél; megvitat

megbeszélés

megbeszélés; értekezés; mit jm. Rücksprache

nehmen: megbeszéli a dolgot vkivel
megbeszélés; megbeszélt találkozó; eine

Verabredung treffen mit jm.: megegyezik;

megállapodik vkivel; mit Verabredung:

közös megegyezéssel
megbeszélés; megvitatás

megbetegszik vmiben

megbicsaklik (hang)

megbíhatóan

megbilincsel

megbillen; felbillen

megbírál; kritizál

megbíz

megbíz; meghatalmaz

megbízás

megbízhatatlan

megbízható



megbízható; biztos

megbízható; lelkiismeretes

megbízható; mit Verlaub: engedelmével

megbízik

megbízik vkiben

megbízó; megrendelő

megbocsát

megbocsát; verzeihen Sie !: bocsásson meg !;

bocsánat !; verzeihen Sie eine Frage:

engedjen meg egy kérdést
megbocsáthatatlan

megbocsátható

megbokrosodik (ló)

megboldogult

megbont; ellenétet szít

megborotvál

megborzad; megrémül

megborzongat

megbosszul

megbosszulatlan

megbotlik

megbotlik a nyelve

megbotránkozás; an etw. Anstoß nehmen:

mmegbotránkozik vmin
megbök (ujjheggyel)

megbukik; elbukik

megbukik; jn. durchfallen lassen: megbuktat

vkit
megbukik (vizsgán); kein Sitzfleisch haben:

nincs maradása; kein Sitzfleisch haben: nincs

kitartása
megbuktat; lebuktat

megbűnhődik; meglakol

megbüntet

megcáfol

megcáfol; rácáfol

megcáfolhatatlan

megcéloz; célt eltalál

megcímez

megcsapol

megcsapol; csapra ver



megcsavar; felcsavar; odacsavar; csavaroz;

srófol
megcsinál

megcsinál; elkészít

megcsinál; megtesz; elintéz

megcsinál; megtesz; elvégez; elkészít; was ist

da zu machen ?: mit lehet itt tenni ?; was ist

da zu machen ?: mit kell itt tenni ?; was

macht der Kopf ?: hogy van a fejed ?;

machen lassen: csináltat; elkészíttet; machen

lassen: megrendeltet; machen lassen:

megjavíttat; den Anfang machen: elkezd;

megkezd vmit; jm. Angst machen: megijeszt

vkit; Ende machen: véget vet; befejez; Holz

machen: fát vág; aprít; Kaffee machen: kávét

főz; Überstunden machen: túlórázik; zur

Aufgabe machen: feladatul kitűz; möglich

machen: lehetővé tesz; das macht nichts: nem

baj; mach, daß das aufhört: tégy róla; intézd

el, hogy ez megszűnjön; mach, daß du

fortkommst !: ajánlom, tűnj el !; mach dir

nichts daraus: ne fájjon emiatt a fejed; er

machte mich glauben: elhitette velem; er

macht von sich reden: szóbeszéd tárgya; sich

an die Arbeit machen: munkához lát; es
megcsinál; megvalósít

megcsíp

megcsíp; csipked

megcsodál

megcsonkít

megdagad

megdagaszt; meggyúr

megdermed; megmerevedik

megdob

megdohosodik

megdolgoz

megdöbbenés

megdöbbent

megdöbbent; elképeszt; verblüfft sein: elhűl;

elképed
megdönt

megdönt (átv)

megdönt; forradalmasít



megdönt (sp)

megdörzsöl; dörgöl

megdrágít

megduzzaszt

megégeti magát

megegyez

megegyezés

megegyezés; egyezség

megegyezik

megegyezik; megállapodik

megél; átél

megél; fenntartja magát

megelégszik

megelégszik vkivel

megélesít; kiélez

megélhetés

megélhetési költségek

megelőz

megelőz; elé vág

megelőz; elévág

megelőz; utolér; túlhalad

megelőzés

megelőző

megemel

megemészt

megemésztetlen

megemészthetetlen

megemészthető

megemlít

megénekel

megenged

megenged; engedélyez

megenged magának

megenged magának vmit

megenged; megad; jm. zugetan sein:

vonzódik vkihez; szeret vkit
megengedhetetlen

megengedhetetlen; tilos

megengedhető

megengedhető; helyénvaló

megér vmit



megérdemel

megérdemelt

megérdemelten

megereszt; utánaereszt; meglazít

megérez

megérik; beérik

megérik; érlelődik; es reift: deresedik; dér

vanmegérint

megérint; js. Ehre antasten: a becsületébe

gázol vkinek
megerjeszt

megérkezik

megérkezik (jármű)

megérlel

megérlel; létrehoz

megerőltet

megerőlteti magát

megerőlteti magát; einen Prozeß anstrengen:

pert indít
megerőlteti megát; agyondolgozza magát

megerőltető

megerősít

megerősít; felerősít; fokoz

megerősít; igazol

megerősít; odaerősít; lerögzít

megerősítés; igazolás; elismervény

megerősítés; megszilárdítás

megerősödés; megszilárdulás

megerősödik

megerősödik; etw. an der Wand befestigen: a

falra erősít vmit
megerősödik; fokozódik

megért

megért; felfog

megért; felfog; mit jm. vernehmen sich:

megérteti magát vkivel; dem Vernehmen

nach: hallomás szerint; mit jm. in gutem

Vernehmen stehen: jól megértik egymást
megértés

megérteti magát

megértik egymást; das versteht sich: magától

értetődik



megértő

megértő; együttérző

megérzés; előérzet

megesket

megesküszik; egybekel

megesküszik; esküdözik

megesz; elfogyaszt

megfagy

megfagy; elfagy

megfakul

megfakul; elhalványul

megfázás

megfázik

megfedd; megró

megfej

megfejt; kibetűz

megfejt; megold

megfejt; megold; der nebel löst sich auf:

felszáll a köd
megfékez

megfeledkezik magáról

megfeledkezik magáról; der Motor verliert

Öl: a motorból folyik az olaj; etw. aus dem

Gedächtnis verlieren: teljesen elfelejt vmit
megfelel

megfelel; illik

megfelel; kedvére való

megfelel vminek

megfelelő

megfelelő; alkalmas; den Ansprüchen gerecht

werden: megfelel az igényeknek; allen

Wünschen gerecht werden: minden

kívánságnak eleget tesz
megfélemlít

megfelez; kettéoszt

megfenyeget

megfenyít; megbüntet

megfér; összefér

megfér vkivel; kijön vkivel; er kommt mit

seinem Gehalt gut aus: jól kijön; megél a

fizetéséből
megfertőz



megfertőződik

megfésül

megfeszít

megfeszít; kifeszít

megfeszít; megerőltet

megfeszít; meghúz; felhúz

megfeszített

megfeszül; kifeszül

megfiatalít; felújít

megfiatalodik

megfigyel

megfigyel; észlel; megnéz; megszemlél

megfigyelőhely

megfilmesít

megfizet

megfizet; leró

megfizet; megtérít vmit; kárpótol vmiért

megfizet; visszafizet (átv.)

megfizetés

megfizetés; kifizetés; fizetés; fizetség

megfizethetetlen

megfog

megfog; megragad

megfog; sich festhalten an etw.:

megkapaszkodik vmiben
megfog; tart

megfogad

megfogad; megtesz vmit

megfogalmaz

megfogalmaz; megír; szerez

megfogalmaz; megszerkeszt; ein dummes

Gesicht aufsetzen: buta arcot vág; das setzt

allem die Krone auf: ez mindennek a teteje
megfogalmazás

megfogás

megfoghatatlan

megfogható

megfogható; elérhető

megfogyatkozás

megfojt

megfojt; elfojt



megfoltoz

megfontol; mérlegel

megfontolás; in Erwägung ziehen: fontolóra

veszmegfontolás; körültekintés

megfontolt; higgadt

megfordít

megfordít; átfordít

megfordít; megforgat

megfordítható

megfordul

megfordul; jm. den Rücken kehren: hátat

fordít vkinek; in sich kehren: magába száll
megfordul (vhol) (átv.)

megfordul; visszafordul

megfordul; visszafordul; das Feld umkehren:

felszántja a földet
megforgat

megfoszt

megfoszt hivatalától

megfőtt; porhanyós; megsült; kész

megfullad

megfúr

megfutamodik

megfüstöl

meggátol; megakadályoz

meggazdagodik

meggondol; megfontol; sich eines Besseren

bedenken: jobb belátásra jut
meggondol; megfontol vmit; etw. bei sich

überlegen: vmin magában töpreng
meggondolás

meggondolatlan

meggondolatlan; elhamarkodott

meggondolatlan; unbedacht dessen, daß...:

nem gondolva arra, hogy ...
meggy

meggyaláz

meggyalul

meggyászol; in betreff: vmire vonatkozóan;

vmit illetően
meggyilkol

meggyógyít; kigyógyít



meggyógyul; kigyógyul

meggyökeresedett

meggyökerezik

meggyőz

meggyőző

meggyőződéses; ich bin überzeugt, daß ...:

meggyőződésem, hogy ...
meggyőződik

meggyújt

meggyújt; odaéget

meggyullad

meggyűlöltet

meghagy

meghagy; otthagy

meghajlás

meghajol

meghajol; meghajtja magát

meghajt; kihajt; hajtat

meghal

meghál; éjszakázik

meghal vmiben; vor Hunger sterben: éhenhal

meghall; megtud

meghallgat

meghallgat; das läßt sich anhören: ez már

beszéd
meghallgatás

meghamisít

meghámoz

meghámoz; lehámoz

megharagít

megharagszik

megharap

meghasad

meghasonlik

meghat

meghatalmaz; felhatalmaz

meghatalmazás; felhatalmazás

meghatalmazott

meghatároz

meghatároz; definiál

meghatározott; határozott



megható

megható; megkapó

meghatott

megházasít

megházasodik; elvesz vkit; feleségül megy

vkihez
megházasodik; férjhez megy

meghibban

meghipnotizál

meghitt

meghitt; bizalmas

meghitt; bizalmas; intim

meghitt; kedves; drága

meghiúsít

meghiúsul (átv.)

meghív

meghívás

meghívás; behívás

meghívás; meghívó

meghívást elfogad

meghívott

meghódít

meghódol

meghonosít

meghonosodik

meghosszabbít

meghosszabbodik

meghoz; den Beweis erbringen: bebizonyít

méghozzá; ráadásul; ezenfelül

meghökken; visszahőköl

meghökkent; elképedt

meghökkent; zavart; stutzig werden:

meghökken; stutzig machen: meghökkent
meghunyászkodó; megalázkodó

meghúz

meghúz; megvon

meghűl; megfázik

megidéz

megigazít; helyreigazít; rendbehoz

megigazítás

megígér



megijed

megijed; megrémül

megijeszt

megijeszt; megrémít

megillet

megillet; kijár; jm. etw. zukommen lassen:

juttat vkinek vmit
megilletődött

megindít; meghat

megindít (sajnálatra); js. sich erbarmen:

megkönyörül vkin; megszán vkit; über jn.

sich erbarmen: megkönyörül vkin; megszán
megindul

megindul; elindul (jármű)

megindul; elkezdődik

megint; megfedd

megirányoz; megcéloz

mégis

mégis; de

megismer

megismerhető

megismerkednek egymással

megismétel

megismétlődik

megitat

megítél

megítélés; nach meinem Ermessen:

megítélésem szerint
megízlel

megízlel; megkóstol

megj. (megjegyzés) /röv./

megjavít

megjavít; kijavít

megjavul; nicht zu bessern: javíthatatlan

megjegyez; megjelöl

megjegyez; megjelöl; etw. jm. anmerken:

észrevesz vmit vkin; es läßt sich nichts

anmerken: nem árul el semmit
megjegyzés (írott); mit Vermerk versehen:

láttamoz
megjelenés

megjelenik



megjelenik; beállít

megjelenik; feltűnik

megjelentet; kiad; publikál

megjelöl

megjelölés

megjelölés /röv./

megjósol; előre megmond

megjósol; jövendöl

megjósol; megjövendöl

megjutalmaz

megkap

megkap; elfog; megfog

megkap; felszed (betegséget)

megkap; Hunger bekommen: megéhezik; als

sie ihn zu sehen bekam: amikor meglátta; das

bekommt mir gut: ez jó nekem; ez jót tesz
megkap; megszerez

megkaparint; elfog

megkapás

megkapaszkodik; belekapaszkodik

megkapó; lebilincselő

megkarcol

megkarmol

megkárosít; megrövidít

megkegyelmez

megkeményedik; edződik

megkénez

megkér

megkérdez

megkérdez; kikérdez

megkeres

megkeres; felkeres; meglátogat; den Auftakt

zu etw. geben: bevezet vmit; megadja a jelt
megkeresztel

megkerül

megkerül; elkerül

megkeserít; elkeserít

megkettőz

megkettőz; megdupláz

megkettőződik



megkever; vegyít

megkezd

megkezdés

megkezdődik

megkímél

megkínál; elé ad; tálal

megkínoz; gyötör

megkísérel; megpróbál

megkísért; kísértésbe hoz

megkíván; megkövetel; kér; nach etw.

verlangen: vágyódik vmire; vmi után
megkívánható

megkívánt

megkockáztat

megkopaszt

megkoronáz

megkóstol; megízlel

megkoszorúz

megkönnyít; enyhít

megköszön

megköszön vmit; köszönetet mond vmiért

megköt

megköt; összeköt

megkötés

megkövetel; megkíván

megkövez

megközelít; megkörnyékez vkit

megközelítés (járművel)

megközelíthetetlen

megközelíthető; elérhető; hozzáférhető

megküld

megkülönböztet

meglágyít; megpuhít

megláncol

megláncol; megkötöz

meglapul; kussol

meglát; észrevesz

meglát; meghall; felismer

meglátogat; die schule besuchen: iskolába jár

meglazít

meglazul



meglehetős

meglehetős; elég

meglép

meglep (átv)

meglep; rajtakap; rajtaüt

meglep; rajtaüt

meglepetés

meglepő

megles

meglevő; kapható; készletben levő; raktáron

levő
meglevő; rendelkezésre álló; vorhanden sein:

megvan; létezik
meglocsol

meglocsol; bepermetez

meglóg

meglop

meglök; taszít

megmagyaráz

megmagyaráz; kifejt

megmagyaráz; megvilágít

megmagyarázás; kifejtés

megmakacsolja magát

megmarad

megmarad; életben marad

megmarad; fennmarad

megmarad; kitart

megmarad; kitart (vmi mellett); ich verharre

...: maradok ... (levélben)
megmarad (vmiből)

megmaradó; maradék

megmászik

megmászik; das erstemal: először; zum

erstemal: először; beim erstemal: első

alkalommal
megmelegít; felmelegít

megmelegít; felmelegít; hevít

megmelegszik

megmenekül

megmenekül; er war nicht zu retten:

menthetetlen volt
megment



megment; biztonságba helyez

megment; kiment; kiszabadít

megmentés

megmér

megmér; lemér

megméredzkedik; ich messe 1,77 m:

testmagasságom 1,77 m; sich mit jm. messen:

megmérkőzik vkivel
megmerevedik; ins Blaue starren: belebámul

a világba; starren von ...: telis-tele van ...-vel;

hemzseg ...-től
megmerevedik; megszikárdul

megmérgez

megmintáz

megmintáz; modellez

megmoccan

megmond; közöl; jelent

megmozdít; elmozdít

megmozdul

megmozdul; mozog

megmozdulás; mozdulat

megmunkál

megmunkál; kidolgoz; feldolgoz; átdolgoz

megmutat

megmutat; mutogat

megmutat; szem elé tár

megmutatás; ábrázolás; szemléltetés

megmutatkozik; látszik

megműt; megoperál

megművel

megművel; kultivál

megművel; termel

megművelés

megműveletlen

megművelhető

megnagyobbít; felnagyít

megnagyobbít; fokoz; növel

megnedvesít

megnedvesít; benedvesít

megnehezít

megnevel



megnevezett; namhaft machen: megnevez

megnevezi magát

megnéz

megnéz; ránéz

megnéz; ránéz; man sieht es an: meglátszik

rajta; wofür siehst du mich an ? minek nézel

engem ?; sieht man an !: no lám !
megnézés

megnyer; elnyer

megnyer; meghódít

megnyerő

megnyes; levág

megnyilatkozik; megnyilvánul

megnyilvánul

megnyilvánul; megnyilatkozik

megnyír

megnyír; nyes

megnyit; megkezd

megnyom

megnyugszik

megnyugtat

megnyugtatás; megnyugvás

megnyugtató; csillapító

megnyújt; kinyújt

megnyúz

megolajoz; beolajoz

megold; felold

megoldás

megoldatlan

megoldhatatlan

megoldható; feloldható

megoldódik

megolvad; elolvad

megolvaszt

megostoroz; megkorbácsol

megoszt

megosztozik

megóv; gegen etw. verwahren sich: óvást

emel; tiltakozik vmi ellen
megóv; megőriz

megóv; őriz; vigyáz; ügyel vkire



megöl

megöntöz

megőriz

megőriz; megóv; megtart

megörökít

megörvendeztet

megörvendeztet; örömet szerez

megőszül

megparancsol

megparancsol; követel

mégpedig /röv./

megpenészedik

megpihen

megpillant; meglát

megpofoz; felpofoz; pofon vág

megpörget

megpörköl; megpirít

megpróbáltatás; die Prüfung bestehen:

átmegy a vizsgán; die Prüfung machen:
megpuhít

megrág

megragad

megragad; él vmivel

megragad; megfog

megragad; megfog; elfog; elkap

megragad; megfog; meghat

megrágalmaz

megragaszt (Ausztria)

megrajzol

megrak

megrak; megterhel

megrándít

megrándít; kificamít

megráz; felráz

megrázkódtat

megrázza magát; megrázkódik

megreformál

megremeg

megrémít; elrémít

megrendel

megrendelés



megrendelő

megrendít; megráz

megreped

megreped; megpattan

megreped; repedezik

megrészegít

megreszel

megró; megdorgál

megrohamoz

megrohamoz; ostromol

megrohan

megrohan; lerohan

megrongálás; megkárosítás

megrostál; kiválaszt

megrovás; dorgálás

megrozsdásodik; berozsdál

megrögzött

megröntgenez

megrövidít; csorbít

megrövidít; megkurtít

megrövidítés

megrövidül

megrúg; rugdal

megsarkantyúz

megsavaít

megsavanyodik

megsebesít; megsebez

megsebez; megsért

megsegít; átsegít

megsemmisít

megsemmisítés

megsemmisülés

megsért; megbánt

megsért; megszeg (átv.)

megsért; sérteget

megsérül

megsirat

megsokszoroz

megsokszorozódik

megsóz



megsüketít

megsüt

megszab

megszabadít; felszabadít; kiszabadít

megszabadul

megszabadul vmitől

megszagol; es riecht gut: jó szaga van;

riechen lassen: megszagoltat
megszakad (átv.)

megszakítás

megszakítás; Einhalt gebieten: véget vet

megszáll; elfoglal (kat)

megszáll vhol

megszállás

megszálló csapat

megszállott

megszámol

megszámoz

megszárad; felszárad

megszárít

megszeg

megszegecsel

megszegés; megsértés

megszegez; leszegez; odaszegez

megszégyenít

megszelídít

megszelídít; megfékez

megszelidít; megzaboláz

megszemélyesít

megszemlél

megszemlél; áttekint

megszemlél; megvizsgál

megszemlélés; in Augenschein nehmen:

szemügyre vesz; in Augenschein nehmen:

szemrevételez
megszeppent

megszépül

megszerez

megszerez; beszerez

megszerkeszt

megszervez



megszerzés

megszid

megszid; leszid; szidalmaz

megszigorít

megszívlel; jm. behilflich sein: segítségére

van vkinek
megszokik

megszokott

megszól

megszólal; rázendít

megszólás; jn. in üble Nachrede bringen:

hírbe hoz; megszól vkit
megszólít

megszólít; jn. um etw. ansprechen: vkitől

vmit kér; das spricht mich an: ez tetszik
megszólítás

megszór

megszór; teleszór

megszoroz

megszökik

megszökik; elillan; kereket old

megszöktet

megszúrja magát

megszűnik; abbahagy

megszűnik; elfelejtődik

megszüntet

megszüntet; kikapcsol

megszüntet; kiküszöböl; elhárít

megszüntetés; beszüntetés

megszűr

megtagad

megtakarít

megtakarít; jm. etw. ersparen: megkímél vkit

vmitől
megtakarít; spórol

megtakarítás; megtakarított pénz

megtalál

megtalálás

megtalálói jutalom

megtalpal

megtámad



megtámad; das geht an: megjárja; das geht

mich nichts an: semmi közöm hozzá; jn. um

etw. angehen: kér vkitől vmit
megtámad; megrohan

megtámadható

megtámaszt

megtámaszt; feltámaszt

megtámaszt; támogat

megtanul

megtanulható

megtapint

megtapogat

megtárgyal

megtárgyal; abhanden kommen: elkallódik

megtart

megtart; visszatart

megtekint

megtekint; betekint; belát

megtekintés

megtekintés; megszemlélés; szemlélődés

megtelepedett

megtelepített

megtelik

megteremt; alkot; von etw. zeugen:

tanúskodik vmiről
megterhel; auf jm. lasten: ránehezedik vkire;

terhel vkit
megterhel; sújt vmivel

megterhelés; teher

megterheli a gyomrát

megtérít

megtérít; áttérít

megtérít; kárpótol

megtermékenyít

megtervez

megtestesít

megtestesítés

megtestesül; testet ölt

megtestesülés

megtestesült



megtesz

megtesz; Bericht erstatten: jelentést tesz;

einen Besuch erstatten: látogatást tesz
megtéveszt

megtéveszt; áltat

megtéveszt; megzavar

megtéveszt; téved

megtévesztés

megtévesztő; csalóka

megtilt

megtisztel; ich beehre mich ...: van

szerencsém ...; ich beehre mich ...: tisztelettel
megtisztelés; megtiszteltetés; ünnepeltetés

megtisztít

megtisztít; megpucol

megtorlás

megtorol

megtorpedóz

megtölt

megtölt; teletölt

megtöltés

megtöm; betöm; eldugaszol

megtöm; megtűzdel

megtör

megtörik

megtörik (hullám)

megtöröl; letöröl

megtörölközik; megtörülközik

megtörténik; megesik

megtörténik; megesik; előfordul

megtörténik; megesik; es widerfuhr mir:

megtörtént velem; ihm ist ein Unglück

widerfahren: szerencsétlenség érte
megtörténik; megesik; geschehen lassen:

eltűr vmit; hagy vmit; es war um ihn

geschehen: vége volt
megtörténik; végbemegy

megtud; értesül

megújít; felújít

megutáltat

megünnepel

megüresedett; szbad



megüti magát

megütközés

megvádol

megvág

megvágja magát; megvágja vmijét

megvakar; kapar; karmol; karcol

megvakít

megvakul

megválaszol

megválaszolatlan

megválaszt

megválik; eltávozik

megválik; elválik; sie lassen sich scheiden:

elválnak
megvall; bevall

megvalósít

megvalósul

megvált

megváltás

megváltozik

megváltozik; átalakul

megváltoztat

megváltoztat; elváltoztat

megváltoztat; módosít

megváltoztat; vált; váltogat; cserél

megváltoztathatatlan

megvan; fennforog

megvasal; kiver; megpatkol

megvásárolható (átv.)

megvéd; megóv

megvéd; védelmez

megvendégel

megver

megvesz

megvesz; vásárol

megveszteget

megvet

megvet; lenéz

megvet; lenéz; semmibe vesz

megvétel

megvetemedik (fa)



megvetendő

megvetés

megvetésre méltó

megvető

megvigasztal; bátorít

megvilágít

megvilágítás

megvillanyoz; felvillanyoz

megvisel

megvisel; kimerít

megvisel; meggyötör

megvitat; vitatkozik

megvizsgál

megvizsgál; átvizsgál; ellenőriz; átnéz;

kivizsgálmegvizsgál; elemez; kémlel; man probiert !:

próba szerencse !; probieren geht über

Studieren: gyakorlat teszi a mestert
megzavar

megzavarodik

megzavarodik (átv.)

megzenésít

megzsarol

megzsíroz

megzsíroz; megken

megy; bejár; kóborol

megy; elmegy

megy; jár (jármű)

megy vkivel; elkísér vkit

megy; vonul

megye

méh

méhész

méhészet

méhkaptár

mekeg

melankolikus; mélabús

meleg; jóleső; lágy

meleg; melegség; hő

meleg; mir ist warm: melegem van

meleg nyári

melegfront



melegház; üvegház

melegítő

melegszívű; érzőlelkű

mell; emlő; sich in die Brust werfen: veri a

mellét; pöffeszkedik
mell (női)

mell (női); kebel

mellbimbó

mellé

mellé; közelébe

melléfog; elhibáz; sich an etw. vergreifen:

hozzányúl vmihez; sich an jm. vergreifen:

kezet emel vkire; sich an jm. vergreifen:
melléfogás; baklövés

mellékbolygó; hold

mellékel

mellékel /csatol

mellékelt

mellékelve; csatolva

mellékelve van

mellékelve van; csatolva van

mellékes; nem fontos

mellékes; nem fontos dolog

mellékesen; amellett

mellékfolyó

mellékíz

mellékjövedelem

mellékköltségek; rezsi

mellékkörülmény

melléklépcső; hátsó lépcső

melléklet

mellékmondat

melléknév

mellékút

mellékutca

mellékútvonal

mellény

mellényke

mellérendelés; mellérendeltség

mellesleg



mellétárcsáz

mellett

mellett; bei seiner Abreise: elutazásakor; bei

der Arbeit: munka közben; bei Gelegenheit:

alkalomadtán; bei dieser Gelegenheit: ez

alkalommal; bei jm. anrufen: vkit felhív;

beim Regen: esőben; etw. bei sich denken:

gondol vmit (magában); Geld bei sich haben:

van nála pénz; bei weitem nicht: korántsem
mellett; mentén; entlang den/dem Strom: a

folyam mentén; entlang des Stromes: a

folyam mentén
mellett /röv./

mellett; wir bleiben dabei: ebben maradunk;

was ist schon dabei ?: ugyan, mi van abban

?; es ist nichts dabei, wenn ...: nincs abban

semmi, ha ...; er war dabei zu kommen:

éppen azon volt, hogy jöjjön
mellette

mellette; a szomszédban

mellette álló; szomszédos

mellette el; előtte el

mellette; közelében

mellette; mellé

mellhártya

mellkas

mellőz

mellszobor

melltartó

méltánytalan

méltat; méltányol

méltatlan

méltó

méltóság

méltóságteljes

mély

mély érzésű; csupa szív

mély hódolattal

mély; tiefes Schwarz: éjfekete; tief im

Winter: a tél derekán; tief nachdenken:

elmerülten gondolkodik
mélyértelműség

mélyhűtés



mélyhűtőpult

mélyhűtött

melyik; milyen; micsoda

mélypont

mélyreható

mélyrenyúló

mélység

mélység; szakadék

mélységmérő (hajó)

mélyút

menedék

menedék; menhely

menedék; oltalom

menedékház

menekül

menekül vmi elől; kerül vmit

menekülés

menekülő

ménes

menés; járás; járkálás

menet

menet; forduló; játszma (sp)

menet; menetelés

menetdíj

menetel; masíroz

menetjegy

menetjegy; vasúti jegy; vonatjegy

menetkész

menetrend

menettérti jegy

menettérti jegy; retúrjegy

mennydörgés

mennydörög

mennydörög; mit j. grollen: haragszik vkire;

mit j. grollen: dühös vkire
mennyezet; födém; fedél

mennyezet; plafon

mennyezetes ágy

mennyi ?; hány ?

mennyire ?; mennyiben ?

mennyiség



mennyiség; sokaság; tömeg; halmaz; eine

Menge Geld: egy csomó; jó sok pénz
mennyiség; szám; méret

mennyiség; tömeg

mennyiségi

ment

menteget

mentés

mentes; szabad

mentesítő vonat

menthetetlen

menthető

mentőállomás

mentőautó

mentők

mentőkocsi

mentőkötél

mentőorvos

mentőszolgálat

mentőtanú

mentség

mentsvár

meny

menyasszony

menyét

mer; merészel

mer; merészkedik

mer; merít

mérce

meredek

méreg

méreg; bosszúság; harag

merénylet

merénylő

mérés

mérésnél téved

merész

merész; elbizakodott; er war so vermessen ...:

nem átallott ...
merész; hetyke; pimasz; szemtelen

merész; vakmerő



merészel; merészkedik

merészkedik

merészség

méret

méret; dimenzió

méret; kiterjedés; mennyiség; erschreckende

Ausmaße annehmen: ijesztő méreteket ölt
merev

merev; dermedt

merev; rideg; kemény

mereven; pontosan

merevít

merevít; szilárdít

merevség

mérföld

mérföldnyi

mérgelődik

mérges; mérgező

mérhetetlen

mérhetetlen; feneketlen

mérhető

merít; márt

merít; vesz; vmihez hut; Mut schöpfen:

bátorságot merít
merítőkanál

mérkőzés (sp)

mérkőzés; versny (sp)

mérleg

mérleg; in die Waage werfen: latba vet

mérlegel

mérlegel; latolgat

mérn. (mérnök) /röv./

mérnök

mérő

merő; csupa

merő; tiszta; bares Geld: készpénz; in bar

zahlen: készpénzzel fizet
merőleges

mérőműszer

mérőón

mérővessző; mérce



mérsékel

mérsékel; leszállít

mérsékelt

mérsékelt; közepes

mersz; den Mumm haben zu etw.: van

mersze vmihez
mert; mivel; mivelhogy; miután; minthogy

mert; mivel; tehát

mértan; geometria

mérték (átv.); in Maßen genießen: mértékkel

élvez; mit Maßen: mértékkel; über die

Maßen: szerfelett
mérték; lépték

mérték; méret; nach Mäß nähen: mérték

után varr; Maß für Maß: szeget szeggel
mértéket; méretet vesz

mértéket tart

mértéket vesz

mértékletes; mértéktartó

mértéktartó

mértéktelen

mértéktelen; szertelen

mértéktelenség; im Unmaß: módfelett;

mértéktelenül
merülés

merülőforraló

mese

mesefilm

mesél

mesés

mesés; csodálatos

messze

messze; távol

messzebbi; távolabbi

messzebbről; távolabbról

messzeható

messzelátó; távollátó

messzemenő

messzi; távoli

messzire

messziről



mester

mesteri; remek

mesteri tudás

mesterkéletlen; keresetlen

mesterkélt

mesterkélt; erőltetett

mesterlövész

mesterséges; mű-

mész

mészárlás

mészáros

mészárszék

meszel

meszelés

mésztartalmú

metélőhagyma

metélt

meteorológiai intézet

méter

métermázsa

métermázsa (Ausztria)

metszéspont

metszet (kép)

metszet; szelet; rész

metszőfog

Mexikó

mexikói

mexikói (ember)

méz

mezei munka; földművelés

mézeshetek

mézeskalács

mezítláb

mező; dűlő

mezőgazdaság

mezőgazdaság; földművelés

mezőgazdasági

mezőgazdász

mezőny; pálya (sp)

mezőny (sp)



meztelen; csupasz

meztelenség

mezsgye

mi ?

mi alá ?

mi alatt ?

mi által ?; mitől ?

mi ellen ?

mi előtt ?

mi; gedenke unser: gondolj ránk; wir sind

unser fünf: öten vagyunk; grüße ihn von uns:

add át neki üdvözletünket
mi -nk; miénk; magunké; einer unserer

Freunde: barátaink egyike; unseres Wissens:

tudomásunk szerint
mi után ?

mialatt; miközben; amíg

miatt

miatt; kedvéért; okából

miatt; végett; -ból,-ből; -tól,-től

miatta; érte

miattad

miattam

miattunk

mibe ?

miben ?

miből ?

midőn; amikor

mieink; hozzátartozóink

mielőbb

mielőbbi

mielőbbi; gyors

mielőtt

miénk

miénk; a mi -nk

miénk; magunké

miért ?

miért ?; mi okból ?

míg; közben

míg; mialatt; midőn; eközben; ezalatt; ekkor



míg nem; bis dahin: addig; bis jetzt: eddig;

mostanáig; bis wann ?: meddig ?; bis wohin

?: meddig ?; 2 bis 3 Kilometer: 2-3 km; bis

auf weiteres: további intézkedésig
Mihály

mihamarább

mihaszna

mihaszna; naplopó

mihelyt

mihez ?

mihez ?; mi szerint ?

Miklós

mikor

miközben

mikrobarázdás lemez

Miksa

miktofon

Milánó

milliárd

millió

milliomos

milyen ?

milyen; miféle; minő

mimikai

mimóza

min ?

minap; legutóbb

mind; valamennyi

mindamellett; mégiscsak

mindamellett; mindazonáltal

mindamellett; trotz alledem: mindennek

ellenéremindannyiszor

mindazonáltal; nemkevésbé

mindegy

mindegy; közömbös

minden

minden egyes; mindegyik; mindenki

minden hájjal megkent

mindenekelőtt

mindenekelőtt; elsősorban

mindenesetre



mindenestre

mindenféle

mindenfelé beszél; es spricht sich herum:

elterjed (hír)
mindenfelől; am allerwenigsten: legkevésbé

mindenható

mindenhol

mindenhonnan

mindenhova

mindenki

mindenkor; mindenkori

mindennapi élet

mindennapi; mindennapos

mindentudó

mindenütt

mindig

mindig; ein für allemal: egyszer s

mindenkorramindig; folyvást

mindig; mindenkor

mindig; mindenkor; folyton; immer mehr:

egyre jobban; mindinkább; immer wieder:

szüntelenül; für immer: örökre;

mindenkorra; auf immer: örökre;

mindenkorra; wann immer: bármikor;

akármikor; was immer: bármi; wer immer:

bárki; wie immer: akárhogy; wohin auch
mindkét oldalon; kölcsönösen

mindkétféle

mindkettő; mindkét; wir/ihr/sie beide:

mindketten
minek ?

minek ?; mire ?; mi célból ?

minél ?; hol ?; mi mellett ?

miniatúra

minimális

miniszter; Minister für außwärtige

Angelegenheiten: külügyminiszter
miniszterelnök

miniszteri tárca

minisztérium

minket; bennünket

minőség



minőség; állapot; sajátság

minőség; haben Sie die Güte: szíveskedjék;

Ware ertster Güte: legjobb minőségű áru;

ach meine Güte !: szent ég !
minőségi

minőségi előírás

minőségű; kiképzésű; alkatú; die Sache ist

anders beschaffen: a dolog másképp áll; von

Natur so beschaffen sein: természeténél fogva

ilyen
minősítés

minősített

minősíthetetlen

mint

minta

minta; formula; képlet

minta; modell

minta; vázlat

mintadarab

mintakollekció

mintaszerű

mintegy; körülbelül

mintegy; körülbelül; es ist gegen 8 Uhr: nyolc

óra körül jár; er ist gerecht gegen mich:

igazságos velem; gegen Quittung: nyugta

ellenében; gegen 20 Mann: mintegy húsz
mintha

minthogy; je nachdem: aszerint, hogy; je

nachdem: mikor, hogy
minthogy; mivel; mivelhogy; bis da: idáig;

von da: innen; sieh da, sieh da !: lám ! lám !;

da haben wir's !: na tessék !
mire ?

mirigy

miről ?

mirtusz

mise

misztikus

mitesszer

mitológia

mítosz

mitől ?



miután

miután; minthogy; nos hát; bis nun:

mostanáig; von nun an: mostantól fogva;

mostantól kezdve; nun gerade: csak azért is;

was nun ?: most mi lesz ?; nun aber: igen

ám; ámde; nun denn !: ám legyen !; lássuk

csak !; sagen wir nun: mondjuk hát
mivel ?

mivel; azzal; azáltal, hogy ...

mocsár

mocsár; ingovány

mocsaras

mocsaras; ingoványos

mód

mód; fajta

mód; szokás

modern; divatos

modor; stílus; viselkedés

modor; viselkedés

modoros

modortalan

modortalanság

módosít

módosul

módszer

mogorva

mogorva; komor

mogorva; konok; sich etw. verbitten: kikér

magának vmit
mogorva; morcos

mogyoró

moha

mohamedán

mohamedán (ember)

mohó

mohó; sóvár

mohóság

mókás; bohókás

mókás; bohókás; furcsa; fura

mókázik

mókus



molekula

molnár

móló

moly

molyos

mond; megmond; ich sage nichts: nem

mondom semmit; man sagt: azt beszélik; jm.

sagen lassen, daß ...: megüzeni vkinek, hogy

...; das hat nichts zu sagen: nem tesz semmit;

was soll das sagen ?: mit jelentsen ez ?
monda; mendemonda

mondás

mondaszerű; csodás

mondat

mongol

mongol (ember)

Mongólia

monogram

monopólium

moraj; mormogás

morgós

mormog; dörmög

mormota

morog; dörmög; brummog; mir brummt der

Kopf: zúg a fejem
morog; korog

morog; mormog

Morvaország

morzézik

morzongató

morzsa

morzsa; darabka

morzsa; falat

morzsa; kenyérbél

morzsál; morzsálódik

mos; megmos; mosogat

mos; sodor (víz)

mosás

mosás; das Waschen mit der hand: kézi

mosásmosás; mosogatás

mosdik; mosakszik; mosakodik



mosdófülke; mosdóhelyiség

mosdókagyló

mosdókesztyű

mosdótál

mosgóság

mosható; színtartó

moslék

mosoda; patyolat

mosogató

mosogatószer

mosogatóvíz

mosógép

mosókonyha

mosolyog

mosónő

mosószer

most

most; akkor; akkoriban

most; már most

mostani

mostani; jelenlegi

mostoha

mostohaanya

mostohaapa

mostohafivér

mostohanővér

mostohaszülők

Moszkva

motel

motívum; das Motiv seiner Tat: tettének oka

motolla

motor

motorház

motorháztető

motorhiba

motorkerékpár

motorverseny

motozás

mozdony

mozdul; indul



mozdulat

mozdulatlan

mozdulatlan; es regnet wie aus Strömen:

szakad az eső; zuhog az eső; es regnete

Bomben: csak úgy hullottak a bombák
mozdulatlanság

mozgalmas

mozgalom

mozgás; mozdulat

mozgásszegény

mozgat; megmozdít

mozgat; mozdít

mozgat; ráz

mozgatható

mozgékony

mozgó

mozgóképszínház

mozgólépcső

mozi

mozog; elmozdul; megmozdul

mozzanat; momentum

mozsár

mögé; túl

mögött

mögött; túl

mögötte; hátul; nyomában

mögötte; mögé

mögötte; nyomában; utána

muff

mulandó

mulandó; múlékony

mulasztás

mulasztott dolog

mulat

mulat; szórakozik

mulatság

mulatságos; sich lustig machen über jn.:

mulat vkin; kinevet vkit
mulattat

mulattat; szórakoztat

múló; mulandó



múlt; elmúlt

múlt; etw. gehört der Vergangebheit an: vmi

a múlté
múlt évi

múlt évi /röv./

múlt idő; praeteritum (nyelvt)

múltkor; minap; nemrég

múltkori; legutóbbi

múmia

munka befejezése; a munkaidő vége

munka; feladat

munka; mű; alkotás

munka nélkül; kereset nélkül

munkaadó

munkába vétel; megkezdés

munkabér

munkabíró

munkaerő

munkafolyamat

munkahely

munkahelyi légkör

munkaidő

munkakedv

munkaképtelen

munkakerülő

munkakönyv

munkaköpeny

munkakör; munkaterület

munkaköteles

munkaközösség /röv./

munkálkodik; vesződik; tesz-vesz

munkanap

munkanap vége; esti pihenő

munkanapokon

munkanélküli

munkás; gelernter Arbeiter: szakmunkás;

qualifizierter Arbeiter: szakmunkás
munkásmozgalom

munkásosztály

munkáspárt

munkásszálló



munkatárs

munkatárs; kolléga

munkavállaló

Mura

muskátli

must

mustár

muszáj; kell; wir müssen nach Hause: haza

kell mennünk; das muß ich: ezt meg kell

tennem; ich muß arbeiten: dolgoznom kell;

er muß viel Geld haben: sok pénz kell neki;

das muß sein: ennek meg kell lenni; das muß

schwer sein: ez nehéz lehet; das mußt du

nicht tun: ezt nem szabad megtenned; das

mußt du nicht tun: ezt nem kell megtenned
mutat

mutat; kifejez

mutat; tükröz; vall vmire

mutatkozik

mutatkozik vminek/vmilyennek

mutató

mutatószám

mutatóujj

mutatványos bódé

mutatványos; bűvész

múzeum

muzsikál

mű; jm. alle Arbeit abnehmen: leveszi róla a

munka minden terhét; in der Arbeit stecken:

rengeteg a dolga; an die Arbeit gehen:

munkához lát; zur Arbeit gehen: munkába
műalkotás

műanyag

műbőr

műemlék

műértő

műértő; műgyűjtő

műhely

műkincs

műkorcsolyázás

műkorcsolyázó

működés



működés; tevékenység

működik

működik; munkálkodik; tevékenykedik

működik; ténykedik

működik; tevékeykedik

működtet; működésbe hoz; elindít; beindít

műláb

műsor; program

műsorzárás

műszak

műszer; szerszám; eszköz; készülék

műszerész; szerelő

műterem

műtét; operáció; jn. einer Operation

unterziehen: megoperálnak vkit
műtő (helyiség)

művégtag

művelés

művelet

művelet (bánya)

műveletlen

műveletlen; lakatlan; vad (vidék)

műveletlensdég; kulturálatlanság

művelődés

művelődéstörténet

művelődik; bildende Kunst: képzőművészet

művelt; csiszolt; kifinomult

műveltség; művelődés; kultúra; művelés

művész

művészet

művészi

művésznő

művezető

m.v. (mint vendég) /röv./ (színház)

nacionalista

nád

nádpálca

nadrág

nadrág éle

nadrágszár

nadrágtartó



nagy jelentőségű

nagy kiterjedésű; tágas

nagy műveltségű

nagy /röv./

nagy tehetségű; nagyon tehetséges

nagy teljesítőképességű; nagy teljesítményű

nagy; wie groß ?: mekkora ?; amgrößten ist

etw., wenn ...: vmi akkor a legnagyobb, ha ...;

Eva ist schon groß: Éva már nagy; felnőtt;

im großen: nagyban; im großen und

granzen: nagyjában; im großen und granzen:

egészében; groß werden: megnő; felnő;

umein großes: nagyon; umein großes: sokkal

jobban; da liegt mir nichts groß daran: nem
nagyanya; nagymama

nagyapa; nagypapa

nagybácsi

nagybőgő

Nagy-Britannia

nagyérdemű

nagygazdaság

nagyhangú

nagyhét

nagyító

nagyítóüveg

nagykorú

nagykövet

nagykövetség; képviselet

nagylelkű

nagylelkűség

nagylelkűség; nemeslelkűség

nagynéni

nagynövésű; hórihorgas

nagyobbodás; nagyobbítás

nagyobbrészt

nagyolvasztó; kohó

nagyon

nagyon boldog

nagyon éber



nagyon; erősen; herter Wein: száraz; fanyar

bor; herte Zeiten: nehéz idők; hart sein gegen

jn.: keményen bánik vkivel; hart werden:

megkeményedik; hart am Wege: szorosan az

út mellett
nagyon; erősen; roppant

nagyon goromba

nagyon hirtelen; egyszerre csak

nagyon; igazán; mein herzliches Beileid !:

őszinte részvétem !; mit herzlichen Grüßen !:

szívélyes üdvözlettel
nagyon; igen; so sehr: annyira; olyannyira;

zu sehr: túlságosan; nagyon is
nagyon; igen; ugyancsak

nagyon kedves; szeretett

nagyon öreg; nagyon vén

nagyon súlyos; arger Fehler: durva hiba; das

ist wirklich zu arg: ez már több a soknál; was

zu arg ist, ist zu arg: ami sok, az sok
nagyon; teljesen; die Nacht über: egész éjjel;

az éjszaka folyamán; er ist mir über:

fölényben van velem szemben; über und

über: telis-tele; teljesen; nyakig
nagyon tiszta

nagyon; túlságosan; die Fenster zu !:

csukjátok be az ablakokat !; nur zu !: nosza
nagyon valószínű

nagyothalló

nagypéntek

nagyra becsül

nagyrabecsül; nagyratart

nagyrabecsülés; tisztelet

nagyrabecsült

nagyság; kiterjedés

nagyszájú; szájas

nagyszámú; számos

nagyszemű

nagyszerű; pompás

nagyszülői

nagyszülők

nagytakarítás

nagyüzem

nagyüzemi gazdálkodás



nagyvad

nagyváros

nagyvilági

nagyvonalú; nagystílű

nagyvonalú; nagyszabású

nagyzási hóbort

nagyzoló; hencegő; dicsekvő

nahát; ejha

-nak, -nek

-nak,-nek

-nál, -nél

-nál, -nél /röv./

nap (időegység)

nap mint nap; naponként

nap; Nap (égitest); in der Sonne liegen:

napoziknapbarnított

napéjegyenlőség

napfelkelte; napkelte

napfény; ans Tageslicht kommen: kiderül

napfény; napsütés

napfogyatkozás

naphosszat

napi posta

napi sajtó

napilap

napközben

napköziotthon

napló

naplopó

napnyugta; naplemente

napokig tartó; napokon át

Nápoly

naponta; napjában

-napos

napozik; sütkérezik

nappal; alle Tage: mindennap; jeden Tag:

mindennap; heute in vierzehn Tagen: mához

két hétre; unter Tags: napközben; es wird

Tag: virrad; derend; hajnalodik; etw. an den

Tag legen: tanúsít; mutat vmit; tagaus,

tagein: napról napra



nappal; napközben

nappal; tags darauf: másnap; tags zufor:

előző nap
nappali; lakószoba

nappali műszak

napraforgó

napsugár

napszak

napszám

napszúrás

naptár

narancs

narancssárga; narancsszínű

narancssárga (szín)

nárcisz

naspolya

nászút

nátha

náthás

navigátor

NDK (Német Demokratikus Közt.) /röv./

nedv; lé

nedves

nedves; nyirkos

nedves; vizes

nedvesség

nedvesség; nyirkosság

nedvességálló; vízálló

nefelejcs

negatív

negédes

néger

négy és fél

négy oldalú

négy; unter vier Augen: négyszemközt; auf

allen vieren gehen: négykézláb megy; zu vier:

négyen; négyesével
negyed

negyedév

negyedik; vierter Juli: július negyedike; der

vierte Juli: július negyedike



negyedóra

negyedrész

negyedrét

negyedszer

négyemeletes

négyes

négyes (szám)

négyéves; négyévi

négyezer

négyféle

négylábú

négynaponkénti

négynapos; négynapi

négyszáz

négyszeres

négyszög

négyszögű; négyszögletű; négyszögletes

négyüléses

négyütemű motor

negyven

negyvenedik

negyvenes

negyvenes (szám)

négyzet

négyzetgyök

négyzetméter

négyzetre emel

néha; némelykor; hébe-hóba

néhai

néhány

néhány; pár; ein paar Nüsse: pár; néhány

szem dió
néhányszor

nehéz; fáradságos

nehéz fizikai munkás

nehéz; súlyos

nehezedik

nehezen alkalmazkodó

nehezen; bajosan

nehezére esik

nehézfém



nehézkes; esetlen

neheztel; haragszik

neheztelés; harag

nehézség

nehézség; súly

neked; magadnak; mit dir: veled; neben dir:

melletted; neben dir: hozzád képest; von dir:

tőled; von dir: rólad; es gehört dir: a tied
nekem; magamnak; es gehört mir: hozzám

tartozik; az enyém; mir ist, als ob ...: úgy

érzem, mintha ...; sie saß neben mir:

mellettem ült; von mir aus !: felőlem !;

bánom is én !; vor mir: előttem
neki

neki; an ihr: rajta; in ihr: benne; mit ihr:

vele; von ihr: tőle; von ihr: az övé
nekibátorodik vminek

nekiesik; megtámad; ins Land fallen: betör

az országba; jm. id die Rede fallen: a szavába

vág vkinek; fallen lassen: elejt; leejt; jm. auf

die Nerven fallen: az idegeire megy vkinek;

idegesít vkit; es fällt an der Staat: az államra

száll; der Verdacht fällt auf ihn: a gyanú

ráterelődik; die fällt allen ins Auge: ez

mindenkinek feltűnik; szemébe ötlik; die Tür

fällt ins Schloß: az ajtó bevágódik; die Augen

fallen mir zu: lecsukódik a szemem
nekifutás

nekiindul

nekiiramodik

nekik

nekilát; belefog

nekimegy

nekimegy vkinek; rátámad vkire

nekiszorít; támaszt; fesztí

nekitámaszt

nekiugrik

nekiütközik vminek

nekiütközik vminek; belebotlik vmibe

nektek

nekünk

nélkül; -tlanul, -talanul, -tlenül, -telenül

nélkülöz



nélkülöz; hiányol

nélkülözhetetlen

nélkülözhető

nélkülözhető; jm. seinen Gruß entbieten:

üdvözletét küldi vkinek
nem

nem átlátszó

nem dohányzó

nem egyenes; nem őszinte

nem eladó

nem; er ist kein Deutscher: ő nem német;

kein Eingang: nem bejárat; er hat keine

Eltern: nincsenek szülei; árva; gar kein Geld:

semmi pénz; kein einziges Stück: egyetlen

darab sem; kein gar Stück: egyetlen darab
nem foglalt; szabad; üres

nem fontos; jelentéktelen

nem hall meg

nem hivatalos

nem irigyel; nem sajnál

nem kényszerített

nem készséges

nem kiadós

nem kívánatos

nem megfelelő

nem mérvadó

nem messze; közel

nem őszinte

nem sejtett

nem; sem; ne; se; nicht mehr: már nem;

többé nem; noch nicht: még ne; még nem;

soviel ich weiß, nicht: tudomásom szerint

nem; hier ist es nicht: nincs itt; nicht wahr ?:
nem sikerül

nem sikerül; rosszul sikerül; jm. etw.

mißgönnen: sajnál vkitől vmit
nem szavahihető

nem tanácsos; nem ajánlatos

nem teljes; hiányos; befejezetlen

nem tetszik

nem tudatos

nem tudományos; tudománytalan



nem valóságos; nem létező; valótlan

néma

néma; szótlan

némafilm

nemde; ugye

némely; sok

némelyik ember; nem egy valaki/valami;

mindenféle; ich habe so manches gehört:

mindenfélét hallottam; in manchem hast du

recht: némely dologban igazad van
némelyik; nem egy; több

nemes

nemes; nemesi

nemesít

nemeslelkű

nemesség

nemesszívű

német; auf deutsch: németül; zu deutsch:

németül
német márka /röv./

német (nyelv)

német tolvajnyelv

Németalföld

németalföldi

Németország

németség

nemez; filc

nemezszerű

nemhogy; hát még; geschweige denn: annál

kevésbé
némi

némi; valami

némiképp; úgyszólván; mintegy

némiképpen; némileg

nemleges; tagadó

nemrég; a minap

nemrégiben; újabban

nemtörődömség; rendetlenség

nemz

nemzet

nemzeti



nemzeti öntudat

nemzeti színek

nemzeti ünnep

nemzeti válogatott csapat (sp)

nemzeti viselet

nemzetiség

nemzetiség; család

nemzetközi; internacionális

nemzetközi jog

nemzetközi mérkőzés (sp)

nemzetköziség; internacionalizmus

nemzetközivé tesz

nemzetség; nemzedék

nemzetségi

neoncső; neonlámpa

nép

népdal

népdal; népi dallam

népesség; lakosság

népgazdaság

néphadsereg

népi

népi demokrácia

népi; népies

népi tánc; néptánc

népies

népiskola

népköztársaság

népmese

népművelés

népművészet

néprajz

népszámlálás

népszaporulat

népszavazás

népszerű

népszerűség

népszerűtlen

népszokás

néptelen



népvándorlás

népviselet

népzene

név szerint; nevű; nevezetű

név; wie ist Ihr Name ?: hogy hívják önt ?;

dem Namen nach: névleg
nevében

nevelés

nevelés; fegyelem

neveléstan; pedagógia

neveletlen

névelő

nevelőanya

nevelőapa

nevelőintézet

nevelőnő

nevelőszülők

nevelőszülök; gyámszülők

nevelt gyermek

névérték

neves; nevezetes; jelentős

nevet

nevetés; kacagás

nevetség

nevetséges

nevetségessé tesz; meghurcol

nevez; mond vminek

nevezetesen

nevezetesség

nevező

névjegy; Karten spielen: kártyázik

névleges

névmás

névmutató; tárgymutató; regiszter

névnap

névsort olvas

névszó

névszóragozás

névtábla

névtelen

néz; bámul



néz; kukucskál

néz; szemlél

néz; tekint; sich umschauen: körülnéz

néz; tekintettel van vmire; ügyel vmire; seh'

ich recht ?: jól látok ?; mit látnak szemeim ?;

das sieht dir ähnlich: ez hozzád hasonlít; das

sieht dir ähnlich: ez rád vall; das läßt sich

sehen: ez már igen; ez jól néz ki; er läßt sich

nicht sehen: nem mutatkozik; nach der

Arbeit sehen: ügyel a munkára; nach der
nézés; szemlélés

nézet; vélemény; meines Erachtens: nézetem

szerint
nézeteltérés

néző

néző; szemlélő

nézőtér

nézőtribün

Nílus

nitrogén

nitrogénoxid

nokedli; galuska; Salzburger Nockerln:

salzburgi galuska
nomád

normál; normális

norvég (ember)

norvég; es tut not, daß ...: szükséges, hogy ...;

etw. tut mir not: szükségem van vmire; etw.

ist mir not: szükségem van vmire; wenn es

not tut: ha kell; wenn es not ist: ha kell
Norvégia

nos; hát

notesz; jegyzetfüzet

novella

november

nő; asszony

nő; terem

nőgyógyász

női derékbőség; jetzt ist aber Schluß !: most

aztán elég !; Schluß machen: véget vet; végez;

zum Schluß: végül; befejezésül; beim Schluß

dem Geschäftes: üzletkötéskor
női egyes (sp)



női konfekció

női; nőies

női ruházat

női vevő; női vásárló

nőies; elnőiesedett

nőstény

nőstény kecske

nőstény oroszlán

nőstény róka

nőstényfarkas

nőszirom

nőtlen; hajadon

növekedés; gyarapodás

növekedés; szaporodás

növekedik; árad

növekszik

növekszik; megnagyobbodik

növekszik; megnő; nagyobbodik;

gyarapodik; fejlődik
növel; fokoz

növelés; fokozás

növendék

növény

növénytan

növényzet

nővér; betegápoló

növés; növekedés

növés; növekedés; gyarapodás; fejlődés

nulla; zérus; eins zu null: egy null (1:0) (sp);

null und nichig: érvénytelen; semmis
nulla; zérus (számjegy)

NY (Nyugat) /röv./

ny.; nyug. (nyugalmazott) /röv./

nyafog

nyáj; csorda

nyájas

nyák

nyak; nyakszirt; tarkó



nyak; torok; sich den Hals brechen: nyakát

szegi; Hals über Kopf: hanyatt-homlok;

fejvesztve; das geht ihm an den Kopf: ez a

fejébe kerül
nyakas; csökönyös; makacs

nyakas; konok; makacs

nyakas; makacs

nyakatekert; zavaros

nyakcsigolya

nyakkendő

nyaklánc

nyakörv

nyakszirt; tarkó

nyaktörő

nyál

nyál; da bleibt einem die Spucke weg: megáll

az ember esze
nyal; nyalakodik

nyaláb; csomag

nyalánk; torkos

nyalánkság; ínyencfalat

nyálas; nyálkás

nyálka

nyár

nyaralás

nyárfa

nyári; nyárias; es sommer: kezdődik a nyár;

es sommer: nyáriasodik
nyári szünet

nyári vásár

nyárközép; im Hochsommer: a nyár derekán

nyárs

nyárspolgár

nyárutó

nyávog

nyél

nyél; szár

nyeldekel; nehezen nyel

nyelés

nyelőcső

nyelv



nyelv (beszélt)

nyelv (testrész); zunichte gehen:

megsemmisül; zunichte werden:

megsemmisül; zunichte machen:
nyelvekben jártas

nyelvérzék

nyelvész

nyelvi

nyelvjárás; tájszólás

nyelvjárási; dialektikus

nyelvtan

nyelvtanfolyam

nyelvtanulás

nyelvterület

nyelvtudomány

nyelvvizsga

nyereg

nyeremény

nyereség; haszon

nyereséges

nyerges vontató; kamion

nyerít

nyerítés

nyerő (sorsjegy)

nyers (átv.)

nyers; csípős

nyers; durva

nyers; főtlen

nyers súly

nyersanyag

nyersanyagellátás

nyerskoszt

nyersselyem

nyerstészta

nyest; nyuszt; görény

nyikorog

nyíl

nyílás

nyílás; rés

nyílás; torok

nyilatkozik; den Krieg erklären: hadat üzen



nyílegyenes

nyílik; néz vmire

nyílsebesen

nyílt; merész

nyílt; nyíltszívű; őszinte

nyílt; nyitott; tárt; nyitva; tárva

nyílt tenger

nyíltság

nyíltság; őszinteség

nyíltszívű

nyilván

nyilvánít

nyilvános előadás (egyetemen)

nyilvános; nyílt; köz-; öffenltiche Bibliothek:

közkönyvtár
nyilvánosság

nyilvánosságra hoz; kihirdet; közöl

nyilvánosságra hoz; tudtul ad

nyilvánvaló

nyír; vág

nyírfa

nyirkos

nyirokmirigy

nyitány

nyitva áll; nyitva van

nyitva hagy

nyitva tart

nyolc; Haus Nummer acht: nyolcas számú

ház; Seite acht: nyolcadik oldal; wir waren

unser acht: nyolcan voltunk; heute über acht

Tage: mához egy hétre; Mittwoch vor acht

Tagen: szerdán múlt egy hete
nyolcadik

nyolcadrész

nyolcadszor

nyolcas

nyolcas (szám)

nyolcéves

nyolcezer

nyolcféle

nyolchónapos



nyolcjegyű

nyolcoldalas

nyolcórás

nyolcvan; er ist in den Achtzigen: a

nyolcvanas években jár; in den actziger

Jahren: a nyolcvanas években; er ist ein

hoherachtziger: jóval túl van a nyolcvanon
nyolcvanadik

nyolcszáz

nyolcszor

nyom; csapás

nyom; szorít

nyoma veszett; eltűnt

nyomás; szorítás

nyomasztó

nyomasztó; nyomott

nyomat

nyomaték

nyomaték (átv.)

nyomatékos; beható

nyomatékos; kifejezett

nyomban; tüstént

nyomda; sajtó

nyomdabetű

nyomdakész

nyomdász

nyomdászat; nyomda

nyomon követ; figyelemmel kísér

nyomor; nyomorúság; ínség

nyomorék

nyomorék; csenevész; korcs

nyomorog; nélkülöz

nyomorult; pocsék

nyomorúságos

nyomorúságos; satnya

nyomorúságos; siralmas

nyomós

nyomott; gedrüchtes Obst: törődött gyümölcs

nyomoz

nyomoz; utánajár; tudakozódik

nyomozás



nyomtalan

nyomtat

nyomtatás

nyomtatott írás

nyomtatvány

nyomtatvány; űrlap

nyomtáv

nyomtávolság (vasút)

nyög

nyöszörög

nyöszörög; nyög; vinnyog; nyivákol

nyöszörög; vinnyog

nyugágy

nyugállomány

nyugalmi állapot

nyugalom; csend; pihenés; laß mich in Ruhe

!: hagyj békén !; zur Ruhe gehen: lefekszik;

zur Ruhe kommen: megnyugszik; megáll
nyugalom; önuralom

nyugat

nyugat felé; nyugatnak

nyugat; nyugati terület

nyugati

nyugati pályaudvar

nyugatra; nyugat felé

nyugdíj

nyugdíj; járadék

nyugdíjas

nyugdíjas nő

nyugdíjaz

nyugodt

nyugodt; csendes

nyugodt; higgadt; zur gesetzten Stunde: a

meghatározott órában; gesetzen den Fall, daß

...: feltéve, hogy ...
nyugodt; megfontolt

nyugodt; mozdulatlan; stille Zeit: holtszezon;

im stillen: csendben; titokban
nyugszék

nyugszig; fekszik

nyugszik; alapul



nyugszik; pihen

nyugta; elismervény

nyugtalan

nyugtalanít

nyugtalankodik

nyugtalanság

nyugtalanság; izgalom

nyugtáz

nyugton marad

nyugton marad; csenben marad; veszteg

maradnyújt

nyújt; kínál; felkínál

nyújtható

nyújtható; húzható

nyújtó (sp)

nyújtózkodik

nyúl

nyúl vmiért

nyúlós; ragacsos

nyúlvány

nyúz; gyötör (átv.)

nyúz; zaklat; gyötör

nyű; kukac

nyüzsgés; forgatag

nyüzsög

nyüzsög; hemzseg

ó; ah; jaj

ó. (óra) /röv./

oázis

óceán

óceánjáró gőzös

ócsárol

ócska

ócskapiac

ócskaság; vacak

ócskavas

ócskavas; zu Schrott fahren: összetör (autót)

óda



oda; arra; felé; hin und her: ide-oda;

összevissza; hin und wieder: néha; olykor;

hin und zurück: ide-oda; an etw. hin: vmi

mentén; auf etw. hin: vminek alapján
oda; odáig; addig

odaad; kiad

odaadás; kiadás

odaáll

odaáll; sort áll; beáll a sorba; er hat etwas

angestellt: rossz fát tett a tűzre; Was hat er

angestellt ?: Mit követett el ?; sich krank

anstellen: betegnek teteti magát; sich

anstellen als ob...: úgy tesz, mintha...
odaállít; beállít

odaát

odabiccent; odabólint; sich etw. zunutze

machen: hasznosít; kihasznál vmit
odacipel

odacsalogat; odacsábít

odadob; odavet; odahajít

odaég

odaenged; odabocsát

odaérkezés; in Hinkunft: a jövőben

odaérkezik; eljut

odaerősít; felszerel

odafigyel; felfigyel

odafigyelés

odafordít

odafordul

odahoz

odahoz; odavisz

odahúz

odaígér

odaítél; megad

odaítél vkinek vmit

odaítélés; megítélés

odajön

odajön; csatlakozik

odajut; odakerül

odakapcsol

odakiáltás

odakint; kinn; kívül; von drangen: kintről



odaköltözés

odakötöz

odalép

odalép; an jn. mit einer Bitte herantreten:

kéréssel fordul vkihez; an eine neue Sache

herantreten: új dologba kezd
odalopózik

odalök; odavet

odamegy

odamenetel

odamerészkedik

odamutat; rámutat

odanyújt

odaömlik; odaözönlik; etw. zutage bringen:

kiderít; napfényre hoz vmit; etw. zutage

fördern: kiderít; napfényre hoz vmit; zutage

kommen: kiderül; napvilágra kerül; zutage

treten: kiderül; napvilágra kerül
odaözönlik

odapillantás

odarepülés

odaszállít

odaszegez

odaszorít

odatart; odanyújt

odatartozik

odatartozik; hozzátartozik; odavaló

odatartozó

odatesz

odatol

odatolakodik

odaúszik

odautazás

odaül

odaül; leül

odaültet

odaüt

odaütődik; nekiütődik

odavág; odacsap

odavág; rávág; rácsap; ráver

odavágtat



odaver; megüt

odavezető út

odavisz

odavon; bevon; beavat

odavonul

odavonul; odaköltözik

odébbtesz; félretesz

Odera

ódivatú; maradi; elavult

ódivatú; régimódi

ódon

odú; barlang

odu; üreg; barlang

ófelnémet

offenzíva

ok; auf Grund dessen, daß ...: annak alapján,

hogy ...; im Grunde genommen: alapjában

véve; von Grund aus: alaposan; teljesen; mit

Grund: alaposan; mit Grund: okkal; joggal
ok; Ich danke vielmals ! Keine Ursache !:

Nagyon köszönöm ! Nincs mit !
ok; okozó

okirat

okl. (okleveles) /röv./

oklevél

okleveles mérnök

okmány; dokumentum

okmány; oklevél

okmánybélyeg

ókor

okos

okos; értelmes

okoskodik

okosság

okoz

okoz; elkövet; das darfst du mir nicht antun:

ezt nem teheted velem; er hat mir die Ehre

angetan: megtisztelt



okoz; előidéz; jn. außer sich bringen: kihoz a

sodrából vkit; jn. aus der Fassung bringen:

kihoz a sodrából vkit; das bringt mich auf

den Gedanken: ez eszembe juttatja; es zu

nichts bringen: semmire sem viszi; er brachte

es zuwege: megvalósította; jm. um etw.

bringen: vkit vmitől megfoszt
okoz; művel

okoz; szerez

okozati

oktalan

oktalan; ostoba

oktatófilm

október

olaj

olajfa

olajfestmény

olajfűtés

olajos szardínia

olajosmagvak

olajosnövények

olajszint

olasz

olasz (ember)

Olaszország

olcsó; méltányos

old. (oldal) /röv./

oldal

oldal; szárny (kat)

oldalas (hús)

oldalkocsi; pótkocsi

oldalkocsi utasa

oldalpillantás

oldalra dől

oldalra; oldalt; félre

oldalsó

oldalt

oldat

olimpiai

olimpiai bajnok

olló



ólom; ich habe heute keine Bleibe: ma nincs

nyugtom; maradásom
ólomból való

ólomsúlyú

olt; elolt

olt; enyhít

olt (növényt)

oltalmaz; megvéd

oltalom; gondozás

oltalom; unter einen Hut bekommen: közös

nevezőre hoz; auf der Hut sein: résen van
oltár

olthatatlan

oltható

olvad

olvadás

olvadási pont; fagypont

olvadáspont

olvasással eltölt

olvashatatlan

olvasmány

olvasó

olvasókönyv

olvasott

olvaszt

olvasztás

oly sokszor

olyannyira

olykor

olykor; néha

omlett

omlett; tojáslepény

ón; cin

-on, -en,- ön; auf jeden Fall: mindenesetre;

aufs Jahr: mához egy évre; auf Wiedersehen

!: viszont látásra !; auf diese Art: ily módon;

auf der Stelle: azonnal; auf der Universität:

az egyetemen; auf deutsch: németül; auf und

ab: fel és alá; ide-o
-on, -en, -ön; -ként; által; ellenében; per

Adresse: vkinek a címén; per Schiff: hajón;

per Stück: darabja; darabonként



ónémet

-on,-en,-ön

-on,-en,-ön; ein Brief an mich: nekem szóló

levél; sie ist an die 20 Jahre alt: kb. 20 éves;

an der Reihe sein: (soron) következik; an und

für sich: lényegében; von morgen an:

holnaptól; von nun an: mostantól
onnan; onnét

opera

operaénekes

operaház

operett

optika; fénytan

óra (időtartam; iskolai)

óra; seine Uhr geht nach: késik az órája;

seine Uhr geht vor: siet az órája; wieviel Uhr

ist es ?: hány óra van ?
órabér

óránként

óránként; óránkénti

óránkénti sebesség

órarend

órás

óraszám

óraszámra; órák hosszat

óraszerkezet

óraszíj

ordít; bömböl; bőg

ordítás; ordítozás; bőgés

orgona (hangszer)

orgona (növény)

orgonista

óriás

óriási

óriási; gigászi; gigantikus

óriási; ich freue mich riesig: borzasztóan

örülökormány

orom; csúcs

orom; tetőpárkány

oromzat

orosz



orosz (ember)

orosz nő

orosz (nyelv)

oroszlán

Oroszország

orr

orr; pofa (állaté)

orrcimpa

orrhangon beszél

orrlyuk (állaté)

orrot fúj

orrot töröl

orrszarvú

orsó

orsó; csiga; görgő; henger

Orsolya

ország

országgyűlés; parlament

országhatár

országnév

országos bajnok (sp)

országos érvényű

országos esőzés

országos vásár

országszerte; szokásos

országút

ortopédorvos; ortopéd szakorvos

orvos; doktor; der praktische Arzt: körzeti

orvos; der diensthabende Arzt: ügyeletes
orvosi

orvosi; medizinische Fakultät:

orvostudományi kar; medizinische Klinik:
orvosi rendelés

orvosi rendelő

orvosi ügyelet

orvosol

orvosság; gyógyszer

orvostudomány

orvul

oson

ostoba; bárgyú



ostoba; együgyű

ostoba; esztelen

ostor; korbács

ostoroz; korbácsol

ostromló

ostromol

ostromol vkit; rátámad vkire

ostya

oszlop

oszlop; hasáb

oszt

oszt (kártya)

oszt. (osztály) /röv./

osztály

osztály (áruházi; kórházi)

osztály; von Klasse: kiváló

osztályelső; évfolyamelső

osztályharc

osztályoz; kiválogat; szortíroz

osztályöntudatos

osztályrész

osztályrészül jut

osztályvezető

osztályzat

osztályzat; érdemjegy

osztályzat; jegy

osztandó

osztás

osztatlan

oszthatatlan

osztó

osztódás

osztódik

osztozás; osztozkodás

osztrák; ausztriai

osztrák (ember)

óta; seit damals: azóta; seit heute: mától

kezdve; mától fogva; seit landem: régóta; seit

wann ?: mióta ?
ott; amott; von dort an: onnantól

ott ül (szintén)



otthagy

otthagy; elhagy

otthon

otthon; itthon

otthonos

otthonos; jártas

ottlakó

ottmarad; megmarad (vmi mellett)

ottragad; megragad

óvadék

óvakodik; einen klaren Kopf bewahren:

megőrzi a józanságát
óvakodik; őrizkedik

óvakodik; tartózkodik

ovális

óváros

óvás

óvás; tiltakozás

óvatos

óvatos; elővigyázatos

óvatos; megfontolt

óvatosság; elővigyázat

overall; munkásruha

óvintézkedés

óvoda

óvónő

oxigén

ózon

ózonlyuk

ózonréteg

ő

ő; az; es friert mich: fázom; es regnet: esik;

es ist Zeit: itt az idő
ő; őt (nőnem)

öblít; öblöget; mosogat

öblöget

öblöget (ruhát)

öblösödés

öböl

Ödön

ők; őket



öklömnyi; ökölnyi; eine faustdicke Lüge:

szemenszedett hazugság; er hat es faustdick

hinter den Ohren: minden hájjal megkent
öklöz; bokszol

ököl; marok; auf einige Faust: saját

szakálláraökölvívás

ökölvívás; ökölvívó mérkőzés

ökölvívó; bokszoló

ökölvívó mérkőzés; bokszmérkőzés

ökör

ökörszem (madár)

ökörszemablak (hajó)

öl (emberi)

öleb

öltés

öltöny

öltözék; öltözet; ruházat

öltözet; toalett

öltözködik; das kleidet !: ez jól áll !

öltözőasztal; toalettasztal

ömlengés

ömlesztett áru

ömlesztett sajt

ömlik; torkollik

önálló

önállóság

önállósul; önállósítja magát

önállósuló; önállósult

önarckép

önbírálat; önkritika

önbizalom

önelégült; öntelt

önéletrajz

önérzet

önfejű

önfejű; akaratos; mindig neki van igaza

önfejű; makacs

önfejűség; makacsság

önfeledt

öngól

öngyilkosság



öngyújtó

önhatalmú; önkényes

önhittség

önindító

önismeret

önként; önkéntes; freiwillige Haltestelle:

feltételes megállóhely
önkéntelen

önkény; önkényeskedés

önkényuralom; zsarnokság

önkiszolgálás

önkiszolgáló bolt

önkiszolgáló étterem

önköltség

önmegtartóztató

önnek; önöknek

önt; tölt

önt; tölt; es schüttet: szakad az eső

öntés

öntet

öntöde

öntött vas; öntvény

öntöz; locsol

öntözőkanna; locsolókanna

öntözőkocsi

öntudat

öntudatlan

öntudatlan; eszméletlen

öntudatos

öntvény; aus einem Guß: egységes; egyöntetű

önuralom

önvédelem

önvédelmi sportág

önzés; haszonlesés

önzetlen

önző; egoista

őr; őrszem

őr; őrző; csősz

őr; őrző; felügyelő

őr; őrző; felvigyázó

ördög



ördögi

öreg; régi; ócska; wir sind gleich alt:

egyidősek vagyunk; er ist zwanzig Jahre alt:

(ő) húsz éves; alt werden: megöregszik; jung

und ält: apraja-nagyja
öregasszony

öregember

öreges

őriz

őrizet

őrizetlen

őrizkedik

őrjárat

őrjöng; tombol

őrjöngő; eszeveszett

őrjöngő; tomboló; száguldó

őrködés

őrködés; őrizet

őrködik; felügyel

őrködik; vigyáz

örmény

örmény (ember)

őrmester

őrnagy

örök ellenség

örök; örökkévaló; auf ewig: örökre

örökhagyó

örökkévalóság

öröklakás

öröklött; örökölt

örököl

örökölhető

örökölt

örökös

örökös (nő)

örökrész

örökség; hagyaték

örökség; js. Erbe antreten: vki örökébe lép

örökül hagy; hagyományoz

örökül hagy; örökségül hagy

örökzöld



őröl; darál

öröm; boldogság; Freude haben an etw.:

örömét leli vmiben; Freude finden an etw.:

örömét leli vmiben
örömest; örömmel

őrség

őrség; őrszem; őrhely

őrség; őrszemélyzet

őrség; őrszolgálat

őrszoba

örül

örül; örvend; örvendezik; freut mich:

örvendekőrület; tévhit

őrült; elmebajos; esztelen

őrült; tébolyult

őrült; tébolyult; irr sein: téved; irr werden:

megzavarodik; im Kopfe irr sein: megőrült;

meghibbant
őrültség

őrültség; őrület; téboly

örvendetes

örvendező; jókedvű

örvény; forgatag

örvénylés; kavargás

őrvezető (kat)

ősanya

ősapa

ősbemutató

ősember

őserdő

ősi; ősrégi

őskor

őskori

ősközösség

őslakos

ősrégi

összacsomagol; becsomagol

össze

összead

összeállít

összeállít; létesít



összebeszél

összeboronál (átv.)

összecsavar; felgöngyölít

összecsukható ernyő

összecsukható gumikajak

összecsukható szék

összedrótoz

összeegyeztet

összeegyeztethető; összeférő

összeesik; összedől

összeesküszik

összeesküvés

összeesküvő

összeférhetetlen

összefog; egyesít

összefog; szövetkezik; egyesül

összefogdos

összefoglal

összefoglalás

összefolyik; egybefolyik

összefolyik; elmosódik

összefon; egymásba fon; összefűz

összefonódik

összefut; összemegy

összefut; összeszalad

összefügg

összefüggés

összefüggés; kapcsolat

összefüggéstelen

összefűz; felfűz; összeköt

összefűz; fércel

összeg

összegez

összegörnyed; meggörnyed

összegyeztethetetlen

összegyűjt

összegyűjt; felhalmoz

összegyűjt; összeszed

összehajt; egymásra rak

összehangol



összehangol; egybehangol

összehangol; hozzáhangol

összeharácsol

összehasonlít

összehasonlítás

összehasonlíthatatlan; páratlan

összehív; egybehív

összehord

összehúz

összehúzódik

összehúzódik; sich etw. zuziehen: megszerez

vmit; sich etw. zuziehen: magára von vmit
összeilleszt

összeillesztés

összeillik; egymáshoz illeszkedik

összeillik; összefér

összeillil

összejövetel

összekapcsol

összekapcsol; egybekapcsol

összekapcsol; összefűz; összeköt

összekapcsol; összeilleszt; seine Arme

verschränken: keresztbe rakja a karját
összekapcsolás

összekapcsolódás

összekapcsolódik

összekapja; összeszedi magát

összekarcol

összekever

összekever; elegyít; vegyít

összekoszol; összeken; bemocskol

összeköltözik

összeköt; összekapcsol; egyesít

összekötő út; bekötő út

összeköttetés

összeköttetés; kapcsolat

összekuszál

összekuszál; összefon

összekuszál; összezavar

összekuszálódik

összekuszálódik; összezavarodik



összekuszált; zavart; verwirrt machen:

zavarba hoz; verwirrt sein: zavarban van
összekülönbözik

összeláncol; összeköt; összekapcsol

összemegy (anyag)

összemegy; összezsugorodik

összenő

összenőtt

összenyom

összeolvad; egybeolvad; összeforr

összeolvaszt; egybeolvaszt; összeforraszt

összeomlás

összeomlik

összeomlik; összedől

összerak

összerak; felhalmoz

összeroskad; felborul

összeroskad; lerogy

összeroskad; összeroppan

összes

összes; össz-; egész

összesen

összesereglik; tömörül

összesség

összesség; mindenség

összeszámol

összeszed

összeszed; összekapkod

összeszedettség (szellemi)

összeszedi magát

összeszedi magát; erőre kap

összeszedi magát; frische Kraft sammeln für

etw.: új erőt gyűjt vmihez
összeszedi magát; kipiheni magát

összeszedi magát; kürzer fassen: lerövidít; er

faßt ihn bei seinem Worte: szaván fogja;

einen Beschluß fassen: határozatot hoz; Mut

fassen: összeszedi bátorságát; etw. ins Auge

fassen: szemügyre vesz vmit; sich kurz

fassen: röviden fejezi ki magát
összeszid

összetakarít



összetalálkozik

összetartozó

összeteker

összetesz

összetéveszt; összecserél

összetéveszt; összecserél; felcserél

összetevődik

összetol; összeilleszt

összetömörült

összetör; megtör

összetör; összerombol; szétroncsol

összetört; széttört; tönkrement; kimerült

összetűzés

összeül

összeütközés

összeütközik

összevagdal

összeveszik

összeveszik; összevész

összeveszik; összevész vkivel

összeveszít

összeveszít; pártokra szakít

összevissza

össze-vissza beszél; es redet sich herum, daß

...: az a hír járja, hogy ...
össze-vissza csapkod

összevisszaság

összevisszaság; zűrzavar

összevon

összevon; csoportosít (kat)

összezár

összezavarodik; megzavarodik

összezördül; összeveszik; összevész

összezúz

összezúz; összetör

összezsugorodik

összezsugorodik; összemegy

összhang

összhangban van; egyezik

összhangban van; rendben van

összkép



összterület

ősszülők

ősszülők; ősök

ösvény

ősz

ősz; es herbstelt: őszre hajlik az idő

őszi gabona

őszi; őszies

őszibarack

őszinte

őszinte; nyílt

őszinte; nyílt; offener Wein: folyó bor; offen

gestanden: őszinén szólva; az igazat

megvallva; offen gesagt: őszintén szólva; az

igazat megvallva
ösztökél; hajt

ösztön

ösztön; aus Instinkt: ösztönösen;

ösztönszerűenösztöndíj

ösztönös; ösztönszerű

ösztönöz

ösztönzés

ösztönzés (átv.)

ösztönzés; csábítás; ingerlés

ösztönző erő

őszül

öszvény; gyalogút

öszvér

őt

öt tucat; hatvan darab

öt; wir sind unser fünf: öten vagyunk; zu

fünfen: ötösével; zu fünfen: öten
ötemeletes

ötéves

ötéves terv

ötezer

ötféle

ötlet

ötletes; tréfás

ötöd

ötödik



ötödrész

ötödször

ötös

ötös (szám)

ötszáz

ötször; öt ízben

öttusa

ötven

ötvenedik

ötvenes

ötvenes évek (életkor)

ötvenes (szám)

ötvenéves nő

ötvöz

öv; derékszíj

övez

övezet; sáv; zóna

őz

özönvíz; vízözön

özv. (özvegy); er will mir ein X für ein U

vormachen: be akar mesélni nekem valamit
özvegy; megözvegyült

özvegyasszony

özvegyember

p. (pont) /röv./

pác; csáva

paca

pacal

pacsirta

pad

padlás

padlás; tetőtér

padlásablak

padlásszoba

padló; padlózat

padlóz; kideszkáz

páholy

pajkos; csintalan

pajkos; féktelen

pajkosság; jókedv; féktelenség

pajta



pajta; kocsiszín

pajta; szín

pajzs

Pakisztán

Pál

pala

palack; üveg

palackozott tej

palacsinta

palást; lepel

pálinka

pálinkázik

palló

palló; aus dem Stegreife: rögtönözve;

kapásbólpálma

palota

palota; kastély

pálya; út

pálya; út; vasút; Ungarische

Staatseisenbahnen: MÅV (Magyar
pályafutás; futópálya

pályamunkás

pályaudvar

pályaválasztás

pályázat

pályázati felhívás

pályázik vmire; megpályáz vmit; er hat sich

um das Mädchen beworben: megkérte a lány
pamlag; kanapé

pamut

pamut sportpulóver

panasz

panaszkodik; panaszt tesz vmi miatt

panaszkodik vkinek vmiről

páncél; vért

páncéloz; vértez

páncélszekrény

páncélvonat

pang; torlódik

pangás; torlódás

paníroz; kiránt



panzió; ein Zimmer mit voller Pension: szoba

teljes ellátással
pap

pápa

papagáj

pápai

papi

papír; papíros

papírlap; cédula; er nimmt sich klein Blatt

vor den Mund: nem tesz lakatot a szájára
papírvágó kés

papírzacskó

paplan

paprika; Gefüllte Paprikaschoten: töltött

paprika
paprikajancsi

paprikás csirke

papság

papság; papi hivatás

papszentelés

papucs

pár

pára; kigőzölgés

paradicsom

paradicsom; éden

parafából való; parafa-

parafadugó

paraj; spenót

parancs

parancs; parancsolat

parancsnok

parancsnok (kat)

parancsnokság (kat)

parancsol

parancsoló

parancsoló; úr

parancsszó (kat)

parányi; apró; icipici

párás

paraszt

parasztasszony



parasztság

páratlan

páratlan (szám)

parázs

parázs; tűz

párbaj

párbeszéd

párduc

párhuzam

párhuzamos

paritás

parittya

Párizs

párizsi (ember)

párizsi (felvágott)

park

párkány

párkány; párkányzat

parketta

parkol

parkolóhely

parkőr

parlagon hever

parlagon heverő; parlagon hagyott

párna; vánkos

párnázott ülés

párocska

paróka

párol; dinsztel

parola

párolás; dunszt

párolog; gőzölög

párolt hús; dinsztelt hús

páros

páros műkorcsolyázás (sp)

páros (sp)

párosít

párosít; összeköt

párosodik

párosodik; párosul



párszor

párt (átv. is)

part; folyópart; tópart

pártellenes; pártszerűtlen

pártfogó; jóakaró

pártfogol; protezsál

pártfogol; támogat

pártgyűlés; pártnap

partizán

partjelző (sp)

pártkongresszus

pártlap

pártonkívüli

pártos

partra tesz; partra szállít

partra vetődik

partraszállás; kikötés (hajó)

pártszervezet

párttag

párttagsági könyv; tagkönyv

párttitkár

pártvezetőség

paskol

passió

passzív

passzol (sp)

pástétom

paszta; kenőcs; krém

pásztor

pata

patak

patent

patkány

patkó

patron; minta (műsz)

patronálás

pattanás

pattanás (Ausztria)

páva

pázsit; gyep



pázsitszőnyeg

pecek

peches ember; szerencsétlen flótás

peckes

Pécs

pecsét

pedagógiai

pedagógus

pedál

pedáloz

pedáns

pehely; pihe

pehelykönnyű

pehelypaplan

pehelytoll

pék

pékbolt

pékség; sütöde; pékárubolt

péksütemény

példa

példa; mit schlechtem Beispiel vorangehen:

rossz példát mutat; mit gutem Beispiel

vorangehen: jó példát mutat; zum Beispiel:

például
példakép

példakép; mintakép; jn. zum Vorbild

nehmen: példaképnek tekint vkit
példány

példány /röv./

példányszám

példás

példás; példaszerű; példamutató

példaszerű; példás

pelenka

pelyhes; bolyhos

pelyva

penész

penészedik

penészes

penge

péntek



pénteken; péntekenként

péntekenként; minden pénteken

pénteki

pénz; nicht bei Gelde sein: nincs pénze

pénzbedobós telefon

pénzbüntetés; pénzbírság

pénzel; finanszíroz

pénzeslevél

pénzkövetelés

pénzküldemény

pénznem; valuta

pénzt ver

pénztár

pénztárablak

pénztárca; erszény

pénztári állomány

pénztáros

pénztárosnő

pénzügy

pénzügyi; anyagi

pénzügyi év; költségvetési év

pénzügyminisztérium

pénzváltás

pénzváltó

pénzváltó hely

pénzverde

pénzverés; veret

pénzsóvárság

pép; ragasztó

per

per (jog)

perbe fog

perc

perc /röv./

perec

perel

perem

peremez

pereputty

pereskedik; pert folytat



periodikus

periódus

perköltségek

permetez; es rieselt: szemerkél; szitál az eső;

es rieselt mir kalt über den Rücken:

borsódzik a hátam
permetez; megöntöz

permetszer; permetezőszer

peron

perpatvar; civakodás; veszekedés

persely; tok; csésze (műsz)

persze; hogyne

pervesztes

perzsa

perzsa (ember)

Perzsia

pesszimista

Pest

pestis

pete; faules Ei: záptojás; gerührte Eier:

tojásrántotta; das hartgekochte Ei: kemény

tojás; das weichgekochte Ei: lágy tojás; Eier

legen: tojik
petrezselyem

petróleum

petty; pötty

pettyes

pettyes; pöttyös

pettyez

pettyez; kipontoz

pettyez; pöttyöz

petyhüdt; ernyedt

pezseg; buzog

pezseg; forr

pezsgő

pezsgőfürdő

pézsma

piac; vásár

pigmeus

pihenés; pihenő

pihenőhely



pihentet

pihentet; érlel

pikáns

pikkely

pikkelyes

pillanat

pillanatkép

pillanatnyi

pillér; oszlop

pilóta

pimasz

pince

pincér

pincérnő; légikisasszony; stewardes

pincérnő; pincérlány

pincsi

pint

pintér

pinty

pióca

pipa; Pfeife rauchen: pipázik

pipacs

pipogya ember

pír; vörösség

piramis

pireneusi

Pireneusi-félsziget

Pireneusok

pirított; geröstetes Brot: pirítós; gerösteter

Kaffee: pörkölt kávé; geröstete Kartoffeln:

sült krumpli
pirók (madár)

piros; vörös

pirosas; vöröses

pirosfoltos; vörhenyes

pirosít

pirosodik; kipirul

pirospozsgás

pirotechnika; tűzszerészet

pirotechnikus; tűzszerész

pirula



pislog; pislákol

pisszeg

piszkál

piszkavas

piszkos

piszkos; szutykos

piszkos; tisztátlan

piszmog; pepecsel

piszok; sár

piszok; szemét; kosz

pisztoly

pisztráng

pithagoraszi; püthagoraszi; pythagoreischer

Lehrsatz: Pitagorasz tétele; Pitagorasz-tétel
pitvar

pizsama

pl. (például) /röv./

plébánia

plébános

plenáris ülés

pletyka

pletykafészek

pletykál; kifecseg

pletykál; pletykálkodik; fecseg

pletykál; trécsel; tereferél

plomba

pocakos

pocakos; nagy hasú

pocsék idő

pocsolya

pofa; száj

pofon

pogácsa

pogány

pogányság

poggyász; csomag

poggyászdarab; csomag

poggyászvevévy

pohárszék

pók

pókháló



pokol

pokróc

polc; pult

polgár

polgári

polgári; civil

polgári középosztály

polgármester

polgármesteri hivatal

polgárság

polgártárs

polgázi lakosság

polip; Pommes frites: hasábburgonya

politika

politikai

politikai gazdaságtan; polgazd.

politikus

politikus; célszerű

politizál

pollen

pollenallergia

póló

poloska

poloskás

pólus; sarok (műsz)

pólya

pólyás gyermek

pompa

pompa; dísz

pompa; fény; dísz; ragyogás

pompás

pompás; fényes; díszes; ragyogó

pompás; kitűnő

pompás; nagyszerű; remek

pompás; pompázatos

pompázik; díszeleg

pongyola

pont

pont; éppen

pontatlan



pontocska

pontos

pontos; er kommt immer pünktlich: mindig

pontos; mindig pontosan jön
pontos; precíz

pontos; szigorú

pontosan; persze; das ist es eben !: éppen ez

az !pontosan; szigorúan

pontosság

pontosság; szigorúság

pontosvessző

pontozóbíró

pontszám

pontverseny

pontverseny (sp)

ponty; Gebackener Karpfen mit Sauce

Tartare: rántott ponty tartármártással
ponyva

ponyvaregény

popzene

por

por; Staub wischen: port töröl; sich aus dem

Staub machen: kereket old; meglép
póráz

póráz; die Wäsche auf die Leine hängen: a

szárítókötélre teregti a ruhákat
porc

porcelán

porcukor

porhanyós; lágy; puha; mürb machen:

megpuhít; mürb werden: megpuhul
porlaszt

porlik

porol

porond; aréna

poros

porosz

porosz (ember)

porosz nő

Poroszország

porrongy

porszívó



porszívóz

portómentes; pótdíjmentes

portugál

portugál (ember)

portugál (nyelv)

Portugália

portyázás

portyázik

pórus

porzik

porzó

poshadt

posta

postabélyegző

postacsomag

postadíj; portó

postafiók

postafordultával

postafordultával /röv./

postaforgalom

postahivatal

postai

postai feladóvevény

postai irányítószám

postailleték

postakocsi

postakocsis

postaláda

postás; levélhordó

postatakarékkönyv

postautalvány

poszméh; dongó

pótágy

pótanyag

pótdíj; felár

potencia

potenciál

potenciális

pótjegy

pótkocsi



pótlás; kiegészítés

pótlék

pótlék; pótdíj

pótol

pótol; behoz

pótolhatatlan

potom ár

pótszer; pótlék

pótülés

potyautas

pozitív

pózna; rúd; jm. die Stange halten: pártját

fogja vkinek; bei der Stange bleiben: a

tárgynál marad
pózol

Pozsony

pöffeszkedik; die Angst übernahm ihn:

elfogta a félelem
pöffeszkedik; hivalkodik

pöffeszkedő; hivalkodó (ember)

pörget; quitt mavhen: kiegyenlít; elintéz; wir

sind quitt: kvittek vagunk
pörköl; perzsel; éget

pöszméte; egres; piszke

Prága

prágai (ember)

praliné

predesztináció; eleve elrendelés

prédikál (átv. is)

prédikátor; igehirdető; hitszónok

prémium; díj; jutalom

preparátum

prépost (katolikus); esperes (protestáns)

préri

prés

presbiteriánus

présel; megszorít; nyom; összeszorít;

összezsúfolprésház

priccs

prímás

primitív



prímszám; törzsszám

privatizál

prizma

próba; kísérlet

próbababa

próbaév

próbaidő

próbakő

próbál

próbamunka

próbára tesz

próbarepülés

probláma; kérdés; ügy

problematika

problematikus

produkálja magát

produkció; mutatvány

prof. (professzor) /röv./

próféta

prófétai

profi (sp)

profil; oldalnézet; arcél

profit; haszon; nyereség

profitál; hasznot húz

prognózis

program

programba iktat; programba felvesz

programoz

programszerű

programzene

propagál; hirdet; terjeszt

propaganda

propagandaeszköz

propeller; hajtócsavar; légcsavar

prospektus; ismertetés; tájékoztató

prostituált

prostitúció

protekció

protestáns

protestáns /röv./



protézis; műfogsor

prototípus

provokál

próza

prózai; prosit !: egészségére ! (koccintáskor);

prosit Neujahr !: boldog új évet !
prózaíró

pszichoanalízis

pszichológus

pszichopata

pu. (pályaudvar) /röv./

púder; hintőpor

puding

puffadt

puffan; durran

puha; lágy

puha; lágy; er wurde windelwich geschlagen:

alaposan elpáholták; laposra verték
puhány

puhaság; lágyság

pukkan; szétpukkad

pulóver

pult

pulyka

pulykakakas

pulykatojó; dumme Pute !: buta liba !

pulykavörös

puncs

púp

púp; dudor

pupilla

púpos

puritán

puska

puska; die Flinte ins Korn werfen: elcsügged

puska (iskolai)

puskaagy

puskacső

puskapor; lőpor

puskatus

puskázik (iskolában)



puszta

puszta; magányos; sivár

puszta; pusztaság

puszta; pusztaság; hanga

puszta; sivár

pusztaság; sivatag

pusztulás; bukás

püföl; lök; bökdös

pünkösd

püré; pép

püspök

püspökség

q (mázsa) /röv./

rá; erre; arra

rá; erre; arra; ein Haus und ein Garten

daran: ház, mellette kert; er ist daran: ő

következik; ő van soron; er ist daran: azon

van; azon fáradozik; ich muß daran: hozzá
rá; erre; arra; es kommt darauf an: azon

múlik; attól függ; tags darauf: másnap
-ra, -re

ráad; felöltöztet

ráad; ráborít

ráadás

ráadásul; méghozzá

ráakaszt

ráakaszt (átv.); rásóz

ráakaszt; ráad

ráakaszt; ráborít

ráakaszt; utánakaszt

Rába

rábámul

rabbi

rábeszél

rábeszél; meggyőz

rábeszél; rábír

rábír; rávesz

rábíz

rábíz; bizalmasan közöl



rábíz; jm. vertrauen: megbízik vkiben; auf

jn. vertrauen: megbízik vkiben; vertrauen

Sie mir !: bízzon bennem !; jm. etw.

vertrauen: rábíz vkire vmit
rábíz; ráhagy

rábizonyít

rablás

rabló

rablógyilkosság

rablóhadjárat

rablótámadás

ráborít

rabszolga

rabszolgaság

rábukkan; ráakad; rátalál

rábukkan; ráakad; rátalál vkire/vmire

rács

rács; rostély

rácsavar

rácsos

rácsozat; rostélyzat

rádió

rádió; Radio hören: rádiót hallgat

rádió; rádióadó

rádióadás

rádióállomás

rádiókészülék

rádióközvetítés

rádiós

rádiótávközlés

rádiózás

radír; radírgumi

radírgumi

radíroz

ráépítés

ráerőszakol

ráesik

rafinált; körmönfont

ráfizet

ráfog

ráfog (fegyvert)



ráfog; feltételez

ráfog; tulajdonít

ráfordít

ráfordítás

ráfordítás; kiadás

ráförmed

rág

rag; képző; toldalék

rág; rágcsál

ragacsos; ragadós

ragad; tapad

ragadós

ragadozó

ragadozó állat

rágalom; rágalmazás

ragaszkodó

ragaszóanyag

rágódik; töpreng

rágógumi

rágós

rágós; inas

ragoz

ragtapasz

ragyogás; tündöklés

ragyogó; sugárzó

rágyújt

ráhagy

ráhagy; hagyományoz

ráígér

ráígér; licitál

ráígérés

ráillik; jól áll

ráirányít

raj

Rajna

Rajna-vidék

rajong vmiért

rájön; kiderít

rájön; kitalál

rajta; ezen; azon



rajtakap

rajtakap; tetten ér

rajtaüt; megtámad; megrohan

rajtaütés

rajtaütés; megtámadás

rajz

rajzfilm

rajzfüzet

rajzik (méh)

rajzolás

rajztábla

rajzszeg; rajzszög

rák

rak; megterhel

rakbér; rakodódíj

rákényszerít

rákényszerít vkire vmit

rakéta

rakétalépcső

rakodó (vasút)

rakodóhely

rakomány

rakomány; fuvar

rakomány; teher

rákos

rakottszoknya

rákölt

ráköt

rákövetkező

rakpart

raksúly

raktár

raktár; telep

raktárállomány

raktárhelyiség

raktári állomány; árukészlet

raktáron van

raktároz

raktározás

rálehel



rálép; belép

rámarad; rászáll

rámenős ember

rámér; ad

rámered

rámosolyog

rámutat

rámutat; utal

rámutat vmire; kidomborít vmit; es stellte

sich heraus, daß ...: kiderült, hogy ...
ránc

ránc; gyűrődés

ránc; redő; gyűrődés

ráncigál; rángat

ráncol

ráncol; behajtogat; összehajtogat

ráncos

ráncos; redős

ráncosodik

randevú; találka

rándulás; húzódás (testrészé)

ránevet (vkire)

rang

rang; rendfokozat; ersten Ranges: elsőrendű;

jm. den Rang ablaufen: felülmúl vkit
rang szerint

rángatózás; rángás; vonaglás

rángatózik; megrándul; ohne mit einer

Wimper zu zucken: szemrebbenés nélkül
ranghoz illő

rántás

rántott csirke

rántott leves

rántotta

rányom

rányom; kinyom

ráordít

ráordít; rákiabál

ráragad

ráragaszt

-ra,-re



ráront vkire

rásóz

rásóz vkire vmit

rászáll

rászed

rászed; becsap

rászed; ugrat

rászegecsel

rászegez

rászegez (átv.)

rászokik; megszokik; hozzászokik

rászoktat; hozzászoktat

rászoktat; hozzászoktat; betanít

rászoktat vmire

rászorul vmire; wir bedürfen deiner nicht

mehr: nincs többé rád szükségünk
rátalál

rátámad

rátapad

rátekint

rátesz

ravasz

ravaszság

ravatal

rávesz; sich zu etw. hinreißen lassen:

ragadtatja magát vmire
rávet; ráborít

rávezet

ráz

rázendít

reagál

reakció

reakciós

reálbér

reális

realitás

realizál

rebesget

reccsen; pattan

recehártya; ideghártya

recepció



recept; nach einem uralten Rezept: egy ősrégi

recept szerint
recept nélkül vehető (gyógyszer)

receptköteles (gyógyszer)

recésszárnyúak

recseg; ropog

recsegés; ropogás

redőny

redőzet; ráncvetés

rég; régen

régensherceg

regény

régészet

reggel

reggel; hajnal

reggel; reggelenként; reggelente

reggeli

reggeli; das zweite Frühstück: tízórai (étel)

reggeli óra; Morgensstunde hat Gold im

Munde: ki korán kel, aranyat lel
reggelizik

régi épület

régies

régimódi

régiség

régiség; antik tárgy

régmúlt; letűnt

régóta

rehabilitál

rejteget

rejtély

rejtélyes

rejtettség; visszavonultság

rejtjel (írás); titkosírás

rejtjelez

rejtvény

rejz; vázlat

rekedt

rekesz; fiók

rekeszizom



reklám; für etw. Reklame machen: reklámoz

vmit
reklamál

reklámfilm; propagandafilm

reklámoz

rekord; csúcsteljesítmény

rekord (sp)

rektor

rém; rémesen (átv.)

remeg

remeg; borzong

remekmű

remél; reménykedik

remélhetőleg

remény; reménység

reménytelen

reményteljes

remete

rémhírterjesztés

rémtett

rémület; ijedelem

rend kedvéért

rend; Ordnung machen: rendet rak

rend; sor

rendbehoz; helyrehoz; elrendez

rendbehozza magát; kicsinosítja magát

rendbontó

rendel

rendel; előír; felír (orvosságot)

rendel; idéz

rendel; megrendel

rendel (orvos)

rendel; végez

rendelés

rendelet

rendelet; kiadvány

rendelkezés

rendelkezés; intézkedés; zur Verfügung

stehen: rendelkezésre áll; jm. etw. zur

Verfügung stellen: vkinek rendelkezésére



rendelkezésre áll; es liegt nichts gegen ihn

vor: nincs ellene semmi (folyamatban)
rendelkezik

rendelkezik; intézkedik; schalten und walten:

tesz-vesz
rendelkezik; irányít

rendellenes; szabálytalan

rendeltetés

rendeltetési hely

rendes; csakugyan; igazán; das richtige

Alter: a megfelelő életkor; richtiges Deutsch:

helyes németség; ist das der richtige Zug ?: ez

a mi vonatunk ?; die Uhr geht richtig: az óra
rendes; szabályos

rendes; szabályszerű

rendetlen

rendetlen ember

rendetlenség

rendez

rendez; kiegyenlít

rendez; tesz

rendez; tolat (vasút)

rendezés

rendezés (film; színház)

rendező (film; színház)

rendező (színház)

rendezvény

rendfokozat

rendhagyó (nyelvt)

rendíthetetlen

rendjel; érdemrend

rendkívül fontos

rendkívül; nagyon; außerstand setzen:

képtelenné tesz; außerstand setzen:

használhatatlanná tesz; er ist außerstande

etw. zu tun: képtelen vmire
rendkívüli

rendkívüli; különös; nicht sonderlich

geschickt: nem valami ügyes
rendkívüli műszak

rendkívüli; ritka

rendkívüli; szokatlan



rendőr

rendőri; rendőrségi

rendőrség

rendőrtisztviselő; nyomozó

rendreutasít

rendszabály

rendszám

rendszámtábla

rendszer

rendszeres

rendszeresen; rendszerint

rendszeretet

rendszertan; szisztematika

rendzavarás

reneszánsz

renovál

rénszarvas

répa; dei gelbe Rübe: sárgarépa; gelben

Rüben: sárgarépafőzelék; rote Rübe: cékla
repedés; hasadás

repedés; karcolás (bőrön)

repedezett; szakadozott

reprezentál

reprezentás

repül; száll

repülés

repülési útvonal

repülő; pilóta

repülőgép

repülőtér

rés; hézag

rest

restelkedik

restség

restség; lustaság

rész

rész; részlet

részben /röv./

részbeni; részleges

részecske

részedről



részeg

részeg; ittas

reszel

reszelő

reszelő; ráspoly

reszelt; dörzsölt

részemről

részéről

részes

részes eset (nyelvt)

részese vminek

részesedés

részesedés; járulék

részesedik; része van

részesít

részesítés

részesség

részesül vmiben; etw. in vollen Zügen

genießen: nagyon élvez vmit
részetekről

részint; részben

reszket; remeg

reszkető; lötyögő

részleges

részlet

részletekben

részletes

részletez

részletfizetés

részletkérdés

részrehajló; elfogult

részt vesz; jelen van

részt vesz; részesedik

részt vesz; tu mit !: tarts velünk !; er wollte

mittun: ő is részt akar venni
részt vesz (vmiben)

résztvevő

részünkről

részvény

részvényes

részvénytársaság



részvét

részvét; an etw. lebhafen Anteil nehmen:

érdeklődik vmi iránt
részvét; szánalom; Mitleid fühlen mit jm.:

együttérez vkivel; in Mitleidschaft ziehen:

megkárosít; in Mitleidschaft gezogen

werden: kárt szenved
részvétel

részvétet érző; könyörületes

rét; mező; kaszáló

réteg

rétegekbe rak

rétegez; halomba rak

rétegeződik

retek

rétes

retesz

retesz; zár

rétisas

rettegett

rettenthetetlen

rettenthetetlen; rendületlen

rettentően; rasender Beifall: tomboló siker

revans; viszonzás

révén; által; durch und durch: keresztül-

kasul; durch und durch: gyökeresen; durch

Luftpost: légipostával; durch mich: rajtam

keresztül; általam; tőlem
révész

révkalauz

révkapitány

revolver; pisztoly

rezeg

rezesbanda

rézkarc

rézmetszet

rézmetszet; karc

rézrozsda

rezsi

rézsut; átellenben

rézsű; töltés

riadó



ribiszke

ribiszke; ribizli

rideg

rideg; merev

rideg; nyers; goromba

rigmus; versike

rigó

rikácsol

rikít; kirívó (szín)

rikoltó; éles

rím

rímel

rímtelen

ring

ringat

ringatózik

ritka; gyér

ritka; äußerst selten: nagyritkán

ritkaság

ritkít

ritkít; den Anker lichten: felszedi a horgonyt

ritkítás

rivalda (színház)

rizs

rizsföld

robaj; lárma

robaj; zaj; lárma

robbanás

robbanó; robbanékony

robbanóanyag

robog

robogó

robotol; gürcöl

robusztus

rockzene

roham

roham (kat)

rohamcsapat

rohan

rohan; lohol



rohan; siet

rohan; száguld

rojt

róka

rókagomba; csirkegomba; nyúlgomba; ich

kümmere mich keinen Pfifferling darum:

fütyülök rá; keinen Pfifferlin wert sein:

fityinget; fabatkát sem ér
rókaszínű

rokkant

rokon

rokoni

rokonság

rokonság; vérrokonság

rokonszenv; szimpátia

rokonszenves; szimpatikus

róla; arról; erről

róla; erről; arról

-ról,-ről

rom

Róma

római

római (ember)

román

román (ember)

román stílus

román stílusú

Románia

romantikus

romhalmaz

romlandó

romlandó; romlékony

romlás; wirtschaftlicher Ruin: gazdasági

összeomlás; csőd
romlatlan

romlott

romok; roncsok

roncs

rongált; sérült

rongy

rongy; cafat



ropog; pattog

ropogós; friss; üde

ropogtat

roppant; hatalmas

roppant nagy

roppant tömeg; eine Unmasse Gold:

tengersok pénz
rossz helyre tesz

rossz hír; hírhedteség

rossz hírbe hoz

rossz; komisz; gonosz

rossz lövés; baklövés

rossz; mir ist übel: rosszul vagyok; nicht

übel: nem rossz; wohl oder übel: kénytelen-
rossz néven vesz; zokon vesz

rossz; silány; hitvány

rossz szokás

rossz termés

rossz útra tér

rosszabbít; ront

rosszabbodik; romlik

rosszakaratú

rosszall; helytelenít

rosszaság

rosszindulatú; gonosz

rosszkedv; kedvtelenség

rosszkedvű

rosszkedvű; kedvetlen

rosszkor; alkalmatlan időben; unpaß sein:

nem érzi jól magát; gyengélkedik; sich unpaß

fühlen: nem érzi jól magát; gyengélkedik
rosszra fordul

rosszul nő; elferdül

rosszul nyel; félrenyel

rosszul oszt; hibásan oszt

rosszul sikerül; balul üt ki; kudarcba fullad

rosszullét; gyengélkedés

rost; szál

rostély

rostélyos

rostos; szálkás



rostozat; erezet

rothad; poshad

rothadás

rothadás; korhadás

rothadt

rothadt; korhadt

rothadt; rothadó

rothaszt

rovar

rovás (írás)

rovat

rovátka

rovátka; barázda

rovátkol; er hat viel auf dem Kerbholz: sok

van a rovásán
rozmár

rozmaring

rozoga

rozzant; düledező

rozs

rózsa

rózsácska

rózsás

rózsaszín

rózsatő

rozsda

rozsdabarna

rozsdamentes

rozsdás

rozskenyér

rőfnyi

röfög

rőfszámra

rög

rögtön; tüstént

rögtönöz

rögtönöz; improvizál

rögtönöz (zene)

rögzít

rögzít; fixál

röntgenorvos



röntgensugár

röpgyűlés

röplabda

röplap; röpcédula

röppálya

rőtszakállú

rőtvad; szarvas

/röv./

röv. (rövidítés) /röv./

rövid haladék

rövid jelentés; hír

rövid; kurta; in kurzen Worten: néhány

szóval; binnen kurzem: rövid időn belül; vor

kurzem: nemrég; kurz darauf: kisvártatva;

kurz nachher: valamivel azután; kurz

eingekocht: sűrűre lefőzve; kurz

entschlossen: hirtelen elhatározással; auf das

kürzeste: legrövidebben; auf das kürzeste:

leghamarabb; zu kurz kommen: megrövidül
rövid lejáratú

rövidáru

rövidáruk

röviden; egyszóval

rövidfilm

rövidhullám

rövidít; kurtít; csökkent; egyszerűsít

rövidlátó

rövidre fog

rövidre fogott

rövidség; in Kürze: röviden; in Kürze:

rövidesenrövidtáv (sp)

rövidzárlat

rőzse; Reißaus nehmen: kereket old;

megfutamodik
rubeola

rúdugrás (sp)

rúg

rúg (átv.); kitesz (átv.)

ruganyos; rugalmas; kemény; feszes; in der

prallen Sonne: a tűző napon; an der prallen

Sonne: a tűző napon



rúgás

rúgkapál; kapálózik

rugó

rugós; rugózott

rugózik

ruha

ruha; köntös

ruhaakasztó; vállfa

ruhadarab

ruhafogas

ruhafogas; állófogas

ruhát magán tart

ruhatár; gardrób

ruhaujj

ruhaviselet

Ruhr (folyó)

rügyezik

rüh

s. előkerül

s. önmagára talál

s. találkoznak; megtalálják egymást

s. van; akad

s. vmilyennek találja magát; nach Hause

finden: hazatalál; sich in etw. finden:

beletörődik vmibe; es wird schon etwas

finden: majd csak akad valami; es wird

schon etwas finden: majd csak elintéződik; es

fand sich so, daß ...: úgyadódott, hogy ...
sáfrány

saját maga; személyesen

saját; tulajdon

sajátkezű

sajátos

sajátos; eredeti

sajátos; jellegzetes; különös; szokatlan

sajátos; különös

sajátosság

sajátság

sajátság; sajátosság; jelleg

sajátságos; különös; furcsa



sajnál

sajnál; fájlal

sajnál; sajnálkozik

sajnálatos

sajnálatos; sajnálatra méltó

sajnos

sajt

sajtóhiba

sajtóiroda

sajtónyilatkozat

sajtóper

sajtószabadság

sajtószemle

sajtószolgálat

sajtóügynökség

sakk

sakktábla

sál

salak

saláta

sánc

sánc; töltés

sanda

Sándor

sántikál; botorkál

sántít; sántikál

sápadt

sápadtság; halványság

sapka

sapkaellenző

sár

sár; ürülék

sárcipő; hócipő

sárcipő; kalocsni

sárga

sárgabarack; kajszibarack

sárgadinnye

sárgarépa

sárgaréz

sárgarigó



sárgás

sárgaság

sárhányó

sarj; hajtás

sarjad

sarjad; sarjadozik; kihajt

sark (földrajzi)

sarkall

sarkall; ösztökél

sarkall; serkent

sarkantyú

sárkány

sarkkör

sarló

sarok

sarok; szöglet; jn. um die Ecke bringen:

eltesz láb alól vkit
sarok (testrész); jm. auf den Ferse sein: a

nyomában van vkinek; jm. auf den Ferse

sitzen: a nyomában van vkinek; jm. auf den

Ferse folgen: a nyomában van vkinek
saroklakás

sarokvas

Sarolta

sáros; saras

sas

sáska; szöcske

sátor

satu

saugen

sáv

savanyít

savanykás

savanyú; fanyar

savanyúság

savós

schwellen

seb

sebes; rohanó

sebes; sebzett; sérült

sebességfokozat (gépkocsi)



sebességváltó

sebesülés

sebesült; verwundet werden: megsebesül

sebesvonat

sebész

sebészet

sebezhető

sebláz

segédige

segédkezik; szekundál

segédlet

segédmunkás

segély; segítség

segélykérő telefon

segélykiáltás

segít; megsegít

segít; támogat

segítőtárs; segéd

segítség

segítség; közreműködés

segítség; orvoslás

segítség; segély

segítség; támogatás

segítségével; útján

segítségre szoruló; szűkölködő

sehol; seholsem

sehova

sejk

sejt

sejt; feltételez

sejt; gyanít; vél; feltesz

sejtelem

sejtelem; előérzet

sejtelmes

sejtet

sejthető; feltehető

sekély

sekély; alacsony

sekélyes

sekélyes; felületes



sekrestye

selejt

selejtező mérkőzés

selyem

selyemből való; selyem-

selyemhernyó

selymes

semleges; közömbös

semleges (nyelvt)

semlegesít; közömbösít

semlegesség

semmi; das ist nichts für uns: ez nem nekünk

való; er hat nichts zu essen: nincs mit ennie;

er hat nichts zum Essen: nincs mit ennie; das

macht nichts: nem tesz semmit ! nem baj !;

das tut nichts: nem tesz semmit ! nem baj !
semmi; semmiség

semmiesetre sem; semmiképpen

semmiféle

semmilyen

semmirekellő; senkiházi

semmiség

semmiség; gyerekjáték

semmitmondó

semmittevés; tétlenség

senki

seprű

serceg

serdületlen

serdületlen; fejletlen

serdülőkor; pubertás; publik machen:

nyilvánosságra hoz; közzétesz
sereg

seregély

serény; igyekvő; dolgos

serény; szorgos

serény; tevékeny

serleg; kupa

serleg; pohár

serpenyő

sértés



sertéskaraj

sértetlen

sértetlenség

sértett (jog)

sérthetetlen

sértő; támadó

sértődött

sérülés

sérülés; kár

sérült; sebesült

sérült; verletzt werden: megsérül

sérv

séta

sétál; sétálgat

sétáló

sétálónegyed

sétány

sétarepülés

sí; Ski laufen: síel; sízik

síelő; síző

siet

siet; igyekszik

siet; igyekszik; die Zeit eilt: rohan az idő; eile

mit Weile: lassan járj, tovább érsz
siet; iparkodik

siet; rohan

sietés; sietség; in Eile sein: siet

sietős; es tut ihm eilig: sürgős a dolga

sietség

siettet

siettet; gyorsít

siettet; kerget

sietve; sebtében

sík; sima; egyenletes

sikamlós; kétértelmű

siker; eredmény; Erfolge erzielen: sikereket

ér el; Erfolge erreichen: sikereket ér el
sikeres

sikerül

sikerületlen; félresikerült

síklap



siklik; csúszik

sikló

siklórepülés

síkság

síkság; alföld

síléc

síléc (sp); Schi laufen: síel; sízik; Schi fahren:

síel; sízik
sílift; ülőlift

sima

sima; akadálytalan; egyszerű

sima; sík; egyenletes

simít; fényesít; csiszol

simít; simogat

simít; vasal

simogat; cirógat

simul; hajlik

simulékony

sín

sintér

sípcsont

sír

siralmas

siralmas; szánalmas

sirály

siránkozó; síró

sírásó

sirat; sajnál; er jammert mich: sajnálom; er

jammert mich: megesik rajta a szívem
sírbolt

sisak

sistereg

sítelep

síugrás

síugró

sivalkodik

sivár

sivatag; pusztaság

sivít; visít; sivalkodik

s.k. (saját kezűleg) /röv./; es geziemt sich: illik

skanzen



Skócia

skót

skót (ember)

sláger

só

sodor

sodródik

sofőr

sógor

sógornő

soha; sohasem

sóhaj; sóhajtás

sóhajt; sóhajtozik

sóhajtozik

sok; alapos; jókora; schönen Dank !:

köszönettel !; köszönöm !; sei schön brav !:

fogadj szépen szót !; meinen schönen Gruß:

szívélyes üdvözletem
sok; für viele: sokaknak; sokak számára; viel

besser: sokkal jobban; viel zu groß: túl nagy
sok; wie hoch würde da kommen ?:

mennyibe kerülne ez ?; wie hoch würde da

stehen ?: mennyibe kerülne ez ?; das wird

ihm hoch zu kommen: sokba fog ez kerülni

neki; das wird ihm hoch zu stehen: sokba fog

ez kerülni neki; vier Mann hoch: össze-vissza

négyen; er ist höchst wahrscheinlich, daß ...:

fölöttébb valószínű, hogy ...; hoch !: éljen !
sokáig; wie lange ?: meddig ?; nicht lange

und er kam: nemsokára jött; am längesten:

legtovább; am längesten: legrégebben; lange

nicht: régóta nem; lange nicht: sokáig nem;

lange nicht: korántsem
sokaság

sokaság; tömeg; es kostet einen Haufen Geld:

egy halom pénzbe kerül
sokat ígérő

sokévi

sokféle

sokféle; különféle; sokrétű

sokféle; változatos

sokféleség; sokrétűség

sokgyermekes



sokkal; jóval

sokoldalú

sokszor

sokszor; többször; gyakran

sokszorosít

sólyom

sonka

Sopron

sor

sor; die Flucht ergreifen: megfutamodik;

kereket old; jn. in die Flucht schlagen:

megfutamít vkit; Flucht der Zimmer: szobák

hosszú sora
sor; sorrend; die Reihe ist an mir: rajtam a

sor; ich bin an der Reihe: rajtam a sor; nach

der Reihe: sorban; sorjában; an die Reihe

kommen: sorra kerül
sorakozik

sorakozó

sorakoztat

sorfal; Spalier bilden: sorfalat áll

sorköz

sorol (rangsorba)

sorompó

soronként

soros

soroz (kat)

sorozat

sorozat; készlet

sorozat; láncolat

sorozat; széria

sorozatgyártás; szériagyártás

sorra kerül

sorrend

sors

sors; végzet

sorsjáték

sorsjegy

sorsol

sorsolás; húzás

sort áll



sorvadás

sós

sósav

sóska

sótartó

sovány; silány; szűkös

sovány; szikár

sóvárgás; vágy

sovinizmus

sózott; sós

söpör; seper

söpredék

sör

sörény

sörét

sörfőzde

sörfőző

sörgyár; sörfőzde

sörösdoboz

söröző

sörte

sőt; még

sőt; nein, so etwas !: no de ilyet !; még ilyet !;

aber nein !: dehogy !
sötét; homályos

sötét; komor; vészjósló

sötétedik; elsötétedik

sötéten lát

sötétítő függöny

sötétség

sövény

spanyol

spanyol (ember)

spanyol (nyelv)

Spanyolország

spárga

specializálódik

spekulál

spicc; Schwips haben: spicces

spicces; pityókás

spontán



sport; Sport treiben: sportol

sportág

sportbarát; szurkoló

sportegyesület

sportközvetítés

sportoló; sportember

sportpálya

sportszer

sportszerű; sportos

sporttudósítás; sportközvetítés

sportünnepély

stadion

stb. (és a többi) /röv./

stílbútor

stilisztikai

stilizál

stilizált

stílszerű

stílus

stílusirányzat

stíluskorszak

stílustalan

stop

stoplámpa

stopperóra

stoppoló; stoppos; per Anhalter fahren:

stoppal utazik
strand; strandfürdő

strucc

stúdió; rádióstúdió

súg (iskolában)

súg; suttog

sugár

sugárhajtású repülőgép

sugároz (adást)

sugároz; ragyog

sugárzás

sugdolózik

súgó

sújt vmivel

súly



súly; erő; lendület

súlyemelés

súlylökés (sp)

sulyok

sulyok; verőfa

súlyos beteg

súlyos; nehéz

súlyos; nyomós

súlyos; tömör

súlypont

súlyt nyom

súlytalanság

súlytöbblettel bíró

súrlódás

súrlódásmentes

súrolószer

susog; pusmog

sustorog; sistereg; serceg; pattog

suta (vad)

suttog; pusmog

süket

süket (ember)

süket, mint az ágyú

süketnéma

süketség

sül

sületlen (átv.)

sületlenség; hülyeség

süllő

süllyed; süpped; ereszkedik; den Blick

senken: lesüti a szemét; den Kopf senken:

lehorgasztja a fejét
süllyedés; süppedés

sült csirke

sült kolbász

sült; pecsenye

sündisznó

sürget

sürget; hajszol; unszol

sürget; követel

sürgető



sürgető; tolakodó

sürgöny

sürgönyöz

sürgős

sürgős; hitrelen; mach schnell !: siess !

sűrít; tömít

sűrítés; tömítés

sűrített levegő

sűrített tej

sűrített; tömény; koncentrált

sürög-forog; nyüzsög

sűrű; bozótos; bozontos

sűrű; nyúlós

sűrű; sie sind dicke Freunde: puszipajtások;

ich habe die Sache dick: torkig vagyok vele;

durch dick und dünn: tűzön-vízen át; tűzön-

vízen keresztül
sűrű; tömített; szoros

sűrű; vastag

sűrűség

sűrűsödik; tömörül

süt; megsüt

süt (nap); mir scheint: úgy látom; úgy tűnik;

es scheint so: úgy látszik
sütemény

süteménytészta

sütő

sütő; kemence

süvít (szél)

süvít; visít

sváb

sváb (ember)

svábbogár

Svájc

svájci

svájci (ember)

svéd

svéd (ember)

svéd nő

svéd (nyelv)

Svédország



SZU (Szovjetunió) /röv./

sz. (szám) /röv./

sz. (század) /röv./

szab. (szabadalom) /röv./

szabad

szabad akarat; szabad döntés

szabad; Eintritt frei: belépés díjtalan; frei

von etw.: mentes vmitől; frei zu haben:

ingyen kapható; bist du heute frei ?: ráérsz

ma ?; hast du heute frei ?: ráérsz ma ?; ich

bin so frei: bátorkodom
szabad jelzés (telefon)

szabad; mentes vmitől

szabad (neki)

szabad; ráérő

szabad; szabadnapos

szabad tér; in Freien: a szabadban

szabadalom

szabadelvű

szabadidő

szabadidő; pihenő

szabadjegy

szabadkézi rajz

szabadon bocsát; felszabadít

szabadon bocsátás; felszabadítás

szabadon enged; szabadon bocsát

szabadon hagy

szabadon lebeg

szabadon választható

szabadon választott gyakorlat (sp)

szabadrúgás (sp)

szabadság

szabadságharc

szabadságol

szabadságon levő

szabadságszerető

szabadságvesztés

szabadtéri színpad

szabály

szabályellenes

szabályellenes; jogellenes; törvénytelen



szabályos

szabályos; szabályszerű

szabályoz

szabályozó

szabálytalan

szabás; metszés (átv.)

szabás (ruha)

szablya

szabó

szabómesterség

szabóműhely

szabónő

szabotál

szabott ár

szabvány; norma

szabványosít

szabványosított

szafaládé

szag; szaglás; szimat

szagot áraszt

száguld; rohan

száguld; vágtat

száj; mit offenem Mund: tátott szájjal;

szájtátva; reinen Mund halten: titoktartó;

der Mund wässert ihmdanach: csurog a

nyála utána; etw. im Munde führen: emleget

vmit; vor der Hand in den Mund leben:
száj; torok; csőr (edényé)

szájhős

szájíze szerinti

szájkosár

szájpadlás; íny

szájvíz

szakács

szakácsművészet; gasztronómia

szakácsnő

szakad (eső)

szakadás; repedés

szakadatlan

szakadatlan; folytonos

szakadék



szakadék; szurdok

szakáll

szakállas

szakasz

szakasz; cikk; paragrafus

szakasz (kat.)

szakaszjegy

szakaszonként

szakember; specialista

szakember; szakértő

szakértelem

szakértő

szakfolyóirat; szaklap

szakirodalom

szakiskola

szakít vkivel/vmivel; megtagad vkit

szakképzett

szakkönyv

szakközépiskola

szakma

szakma; szakterület

szakmukás

szakmunka; szakdolgozat

szakmunkás-bizonyítvány

szakorvos; der Facharzt für rheumatische

Erkrankungen: rheumaorvos; reumaorvos;

der Facharzt für innere Krenkheiten:
szakosztály; ügyosztály

szakszerű

szakszerűtlen

szakszervezet

szakszervezeti

szakszótár

szaktanácsadó

szaküzlet

szakvélemény

szakvéleményez

szalad; ugrik

szalag

szalámi

szálaz



szálka; forgács; szilánk; repesz

szálkás

száll; szállong; röpköd

szállás

szállás; fogadó

szállás; kvártély

szállást ad

szállít

szállít; továbbít; fuvaroz

szállítás

szállítás; odaszállítás

szállítás; szállítmány

szállítás; szállítmányozás; fuvarozás

szállítható

szállítmány

szállítmány; rakomány; auf einen Schub: egy

dobásra (tekézésnél)
szállító

szállító cég

szállító; szállítmányozó

szállítógép

szállítólevél

szállítószalag; futószalag

szálloda; hotel

szalma; die Strohblume: szalmavirág

szalon

szalonka

szalonna

szalonnabőr; bőrke

szalonnás

szaltó

szám; számjegy

számadás; Rechenschaft ablegen: számot ad;

beszámol; jn. zur Rechenschaft ziehen für

etw.: vkit felelősségre von vmiért
szamár

szamárköhögés

számbeli fölény; túlerő; többség

számít

számít; das macht nichts aus: nem tesz

semmit



számítás; tervezés; Rechnung tragen:

számításba vesz; számol vmivel
számítástechnika

számítástechnikai központ

számítógép

számjegy

számla

számla (kocsmai)

számlálatlan; olvasatlan

számláló (mat)

számlap

számnév (nyelvt)

szamóca; földieper

számol

számolás

számoló

számológép

számszerű; számbeli

számtalan

számtalan; zur Unzeit: rosszkor

számtan

száműz

száműz; kárhoztat (átv.)

száműz; számkivet

száműzetés

szán; sajnál

szán; szánkó

szánalmas

szánalmas; siralmas

szanaszét hever

szanatórium

szandál

szándék; elhatározás

szándék (előre megfontolt)

szándék; mit guter Absicht: jóhiszeműen

szándék; terv

szándékos

szándékos; zum Vorschein kommen:

előkerül; napvilágra kerül
szándékozik



szándékozik; céloz

szándékozik; gedenke meiner !: emlékezz

rám !; dessen nicht zu gedenken, daß ...:

arról nem is beszélve, hogy ...
szándékozik; tervez; Böses vorhaben:

rosszban töri a fejét; was hat er mit mir vor

?: mi a szándéka velem ?; mit akar velem ?
szánkázik; szánkózik

szánkó

szánt

szántalp

szántás-vetés

szántóföld

szántóföld; mező

szaporít; gyarapít

szaporít; növel; gyarapít

szaporodás; fajfenntartás; továbbterjedés

szaporodik

szaporodik; sokasodik

szaporodik; sokasodik; növekszik

szaporodik; terjed

szappan

szappanoz

szár

szár; kocsány

szárad; aszalódik

száraz; kiaszott; terméketlen

száraz; szikkadt

száraz; trocken werden: megszárad; ins

trocken bringen: biztonságba helyez
szárazföld

szárazföld felé

szárazföldi forgalom

szárazkolbász

szárazra dörgöl

szárazság

Szardínia

szárít; elszárít; kiszárít

szárít (hajat)

szárítóbúra

szarka



származás; eredet

származik

származik; ered

származik; frei ausgehen: megússza

szárazon; megmenekül; leer ausgehen: üres
származtat; levezet

szárny

szárnyas; baromfi

szárnyvasút

szaru

szaruból való; szaru-

szarv; agancs

szarv; tülök

szarvacska

szarvas

szarvasbőr; őzbőr

szarvasgomba

szarvasmarha; jószág

szarvasmarha; Rinderrouladen mit pkanter

Soße: marharolád pikáns mártással
szász (ember)

Szászország

szatíra

szatírikus

szatyor

szavahihető

szavahihetőség

szaval

szavatosság

szavaz

szavazat

szavazólap

száz; fünf Mark das Hundert: száz darab öt

márka; vier vom Hundert: négy százalék; zu

Hunderten: százával; Hundert gegen eins,

daß ...: százat egy ellen, hogy ...
száz; zehn von hundert: százból tíz; Seite

hundert: századik oldal
század (kat)

századik

százados (kat)

századrész



századszor

százalék

% (százalék) /röv./

százalék; zu hohen Prozent: nagy kamatra

-százalékos

százalékszámítás

százas

százas szám

százával; százszámra

százegy

százéves

százéves évforduló; centenárium

százezer

százféle

százfokos

százlábú

százszázalékos

százszor

százszoros

százszorszép

szed

szed (nyomda)

szed; szedeget

szed; szüretel

szedés (nyomda)

szédítő; szédületes

szedő (nyomda)

szedőterem (nyomda)

szédül

szédülés

szeg; szög

szegecs

szegély

szegély; párkány

szegélyez; díszít

szegény

szegény; arm an etw.: vmiben szegény

szegényes

szegényke

szegénység



szegez; intéz

szegeződik

szegfű

szegfűszeg

szegődik

szégyen

szégyen; gyalázat

szégyenbe hoz; blamál

szégyenfolt

szégyenkezik; szégyelli magát

szégyenletes; csúfos

szégyenlős; szemérmes

szégyent vall; felsül

szégyenteljes

szék

székelés

székesegyház

székesegyház; katedrális

Székesfehérvár

székhely

székhely; állomáshely

széklet

szekrény

szekrény; lába

szekrény; láda

szekrénysor

szekta

szél; es macht Wind: feltűnést kelt; in den

Wind schlagen: elereszti a füle mellett; den

Mantel nach dem Winde hängen: köpönyeget

forgat; woher hat dich der Wind geweht ?:

hát téged mi szél fújt erre ?
szél; perem; außer Rand und Band kommen:

kijön a sodrából
szél (vminek a széle); perem

szélcsend

szélcsendes

szelektív szemétszállítás

szelence; doboz; persely

szelep

szelepgumi



szélerősség

széles látókörű; messzetekintő

szeles; szellős

széles; tág; tágas; bő

széles; tágas; weit und breit bekannt: messze

földön ismeretes
szélesebb; tágasabb

szélesedik; tágul

szélesít; tágít

szélesnyomtávú

szélesség

szélesség; tágasság

szélességi fok

szélesvászon (moziban)

szelet

szelet; szakasz; fejezet

szélhámos

szélhámoskodik

szelíd

szelíd; enyhe; csendes

szelíd; kezes; jámbor

szelídgesztenye

szélirány; aus allen Windrichtung: a világ

minden tájáról
széljegyzet

szélkakas

széllelbélelt teremtés

szellem; kísértet

szellem; lélek

szellemes; elmés

szellemessség; éleselméjűség

szellemi

szellemi dolgozó

szellemtelen

szellemtelen (átv.)

szellő

szellő; fuvallat

szellőzés; szellőztetés

szellőzik

szellőztet

szellőztetés



szélmalom

szélroham

szélrózsa

szélső csatár

szélső; túlzó

szélvédett

szélvédő

szélvédő üveg

szélvédőüveg

szelvény; kupon

szem; die Augen vor Wut rollen: dühében

forgatja a szemét; er hat nur ein Auge:

félszemű; große Augen machen: nagyot néz;

Auge in Auge: szemtől szembe; sich etw. vor

Augen halten: szem előtt tart vmit; etw. im

Auge behalten: szem előtt tart vmit; etw. ins

Auge fassen: szemügyre vesz vmit; er ist dem

Vater wie aus den Augen geschnitten:

szakasztott az apja
szem (kötés)

szemafor; intőjelző (vasút)

szembe ötlő

szembeállítás; összevetés

szembehoz /ellentétbe hoz; jm. Mißtrauen

entgegenbringen: bizalmatlan vkivel
szembekötősdi

szemben

szembeszáll vmivel; küzd vmi ellen

szemcsés

szemcséz

szemellenző

szemelvények

személy

személy; fő

személyazonossági igazolvány

személyes; privát; magán

személyes; személyi

személyeskedő

személyforgalom

személyi

személyi adatok

személyi igazolvány



személyiség

személykocsi; személygépkocsi

személyleírás

személytelen

személyvonat

személyvonat /röv./

személyzet

személyzet; belegtes Brötchen: szendvics;

belegte Stimme: fátyolos; rekedt hang
személyzeti főnök

személyzeti osztály

szemére vet

szemére vet; felró

szemérem

szemérmes; szégyenlős

szemérmeskedő; álszemérmes; prűd

szemérmetlen

szemeszter; tanulmányi félév

szemét

szemétdomb

szemétégető

szemeteskocsi

szemétláda

szemétláda; szemetesláda

szemétszállítás

szeméttartó

szeméttől megtisztít; kitrágyáz

szemez

szemfényvesztő

szemfog

szemgolyó

szemhéj

szeminárium

szemlátomást

szemle

szemle; ellenőrzés

szemlél; megnéz; megbámul

szemlél; néz; megtekint

szemlél; néz; megtekint; bei näherem

Zusehen: közelebbről nézve
szemlélet



szemlélet; nézet; vélemény

szemlélet; nézet; vélemény; ich bin der

Ansicht: az a nézetem; nach meiner Ansicht:

nézetem szerint
szemléletes; szemléltető

szemlélődő

szemléltet

szemmel látható; szemlátomást

szemmel tart; ügyel

szemorvos; szemész

szemölcs; bibircsók

szemölcsös; bibircsókos

szemöldök

szempilla; ohne mit der Wimper zu zucken:

szemrebbenés nélkül
szempont

szempont; in jeder Hinsicht: minden

tekintetbenszempont; toter Punkt: holtpont; ein wunder

Punkt: fájó pont; érzékeny pont; auf dem

Punkt stehen: azon a ponton van; már ott

tart; auf dem Punkt sein: azon a ponton van;

már ott tart; bis zu einem gewissen Punkte:

bizonyos fokig; bizonyos mértékben; etw.

Punkt für Punkt durchgehen: pontról pontra

megvizsgál vmit; etw. von Punkt zu Punkt

durchgehen: pontról pontra megvizsgál vmit;

wir einigten uns über diesen Punkt:

egyetértettünk ebben a kérdésben; Sieg nach

Punkten: pontozásos győzelem
szemrehányás

szemrehányó

szemszög

szemtanú

szemtelen; arcátlan; pimasz

szemtelenség; arcátlanság

szemügyre vesz

szemüveg

szén

széna

szénakazal

szende

szendereg; szunnyad; szunnyadozik;

szundikál



szendergés; szunnyadozás

széndioxid

széndioxidtartalom

szenilis

szénmonoxid

szenny; szemét

szennyes; tisztátlan

szennyez

szennyeződés

szennyeződött; piszkos

szénsav

szent

szentbeszéd; hitszónoklat; prédikáció

szenved; elszenved; Totalschaden erleiden:

totálkáros lesz; totálkárt szenved
szenved; sínylődik

szenved vmiben

szenvedély

szenvedély; mánia

szenvedélyes

szenvedés; bánat; baj

szenvtelen

szenzációs

szép

Szepesség

szépirodalom

szépít

szépít; csinosít

szépít; szépítget

szépíti magát; csinosítja magát

szépítkezik

szépítőszer

szeplő

szeplő; szégyenfolt

szeplős

szeplőtlen; szeplőtelen

szépség

szeptember

szer; anyag

szerb

szerb (ember)



szerb-horvát

szerda

szerdán; szerdáként; szerdai napokon

szerecsendió

szerelmes

szerelmes lesz; beleszeret vkibe

szerelmeskedik; flörtöl

szerelmeslevél

szerelő; instadn halten: karbantart; gondoz

szerelőcsarnok

szerencse; boldogság

szerencsére

szerencsés; boldog; kedvező

szerencsét kíván

szerencsétlen

szerencsétlenség; baj; balszerencse

szerencsétlenség; csapás

szerencsétlenül jár

szerény

szerény; kisigényű

szerénység

szerénytelen

szerep

szerepel

szereplő

szereposztás

szeret

szeretet; szerelem; Liebe auf den ersten

Blick: szerelem első látásra
szeretett lény

szeretetteljes

szerető; kedves

szerető; udvarló

szeretre méltó

szerez

szerez; etw. holen lassen: hozat vmit; elküld

vmiért; Atem holen: lélegzetet vesz; sich eine

Krankheit holen: betegséget szerez
szerfelett

szerint; értelmében

szerint; mérten



szerint; vminek megfelelően; dem Befehl

entsprechend: a parancs szerint
szerkeszt

szerkesztés

szerkesztő

szerkesztőség

szerkezet

szerkezet; felépítés

szerkezet; gépezet

szerkezet; szerkesztés; konstrukció

szerszám

szerszám; készülék; eszköz

szertár

szertarás; ceremónia

szertartásos

szertelen; heves vérű

szertelen; túlzó

szertelenség

szertorna

szerv

szerv; közeg

szerves

szervez; rendez

szervezés; szervezkedés

szervezet

szervezeti

szervi

szerzemény

szerzetesrend; lovagrend

szerző

szerződés

szerződés; den Vertrag auflösen: felbontja a

szerződést
szerződés; egyezmény; paktum

szerződés; szerződtetés; kötelezettség

szerződik

szerződtet

szerződtet; alkalmaz

szerzői jog

szerzői jog; kiadói jog; copyright

szerzőség



szesz; eszencia

szeszély

szeszély; rigolya

szeszélyes

szeszélyes; bogaras

szeszélyes; bolondos

szeszes italok

szeszfőzde

szét; széjjel

szétbont; felbont; szétszed; szétrak

szétdarabol; feldarabol

szétdobál

szétesik; felbomlik

szétfeszít; kifeszít

szétfolyik; elolvad

szétforgácsol

szétforgácsolódik

széthajtogat; kihajt

széthasad

széthasít

széthúz

széthúzódik

szétküld; szétküldöz

szétmegy; elválik; die Meinungen gehen

auseinander: a vélemények megoszlanak
szétmegy; szétrebben (hirtelen)

szétnyom; összenyom

szétnyom; présel

szétoszlik

szétoszt; feloszt

szétpattan; szétreped

szétporlad; porlik

szétporlik; szétporlad

szétpukkad

szétpukkad; megpukkad

szétrobbant; szétrepeszt

szétrombol; elpusztít

szétrombolhatatlan

szétrongyolódott

szétszakad; elszakad

szétszedhető



szétszórás; szétszóródás

szétszóródik

szétszóródik; szétoszlik; elszéled

szétterjeszt; szétterpeszt

szétterpeszt

széttör; eltör

széttör; összetör

széttör; szétzúz; szétver

széttördel

széttöredezik

széttörik; eltörik

szétugraszt; szétszór (átv.)

szétültet

szétültetés

szétvág; összevág

szétválaszt

szétvesz; szétszed

szétzilált; borzas

szétzúz

szétzúz; összelapít

szétzúzódik

szezon; idény

szféra; éggömb

szgk. (személygépkocsi) /röv./

Szibéria

szibériai

szid

szid; gyaláz; szidalmaz

szidás; Schelte bekommen: kikap;

megszidjáksziget

szigony

szigor; szigorúság

szigorít

szigorlat

szigorú

szigorú; könyörtelen

szigorúan véve

szíjgyártó; nyerges

sziklakert

sziklás



sziklaszilárd

szikra

szikratávírás

szikrázik

szikrázik; csillog

szil; szilfa

szilaj; zabolátlan

szilárd; erős; kemény; tartós

szilárdság; keménység

szilárdság (műsz)

szilva

szilvalekvár

Szilveszter napja; Silvester feiern:

szilveszterezik
szimatol

szimatol; szaglász

szimatol; szaglászik

szimfónia

szimfonikus

szimmetrikus

szín

színarany

színárnyalat

színdarab

színes

színes ceruza

színes fehérnemű

színes felvétel

színes film

színes tv

színész

színésznő

színez

színezés; színeződés; színezet

színház; színpad

színházi látcső

színhely

színielőadás

színleg; látszólag

színleges



színlel

színlel; tettet

színlel vmit; eine Frage stellen: kérdez;

kérdést tesz fel; Forderungen stellen:

követeléseket támaszt; jm. stellen sich:

szembeszáll vkivel; jm. stellen sich: kiáll vki
színmű

színpad

színpad; dobogó

színszappan

színtársulat

színtelen

szintén; is

szintén; ugyancsak

szintetikus

színvonal; mérték; norma

színvonal; nívó

színvonalas

szipákol

szipka

sziporkázik

sziréna; mit Blaulicht: szirénázva

szirt

szirt; sziklazátony

sziszeg

szít (tüzet)

szita; rosta

szitakötő

szitál; rostál

szitkozódás; átkozódás

szitkozódik; átkozódik; es wettert: vihar van

szitkozódik; káromkodik

szitok

szív

szivacs

szivacsgumi; laticel

szivacsos

szivar

szivárog

szivárvány

szívás; szippantás



szivattyú

szivattyú; pumpa

szívbaj

szívbajos; szívbeteg

szívbillentyű

szívdobogás

szívélyes; kedves

szíves; készséges; szófogadó

szíves; szolgálatkész

szívesen; örömmel; jm./etw. gern haben:

vkit/vmit szeret; gern geschehen !: szívesen !;

szóra sem érdemes !
szívesség

szívesség; haben Sie die Gefälligkeit:

szíveskedjék
szívettépő

szívfájdalom

szívinfarktus

szívós; kitartó

szívszakasztó

szívszélhüdés

szívtelen

szívtelen anya

szívtelenség

szívverés

szláv

szleng; zsrgon

szlovák

szlovák (nyelv)

Szlovákia

szmog

szó

szó; beszéd; kifejezés

szó szerint

szó van vmiről

szoba

szoba; helyiség

szóba hoz; előad; felhoz

szoba; Zimmer frei: szoba van kiadó

szobakerékpár

szobalány



szobanövény

szobanyilvántartás

szóbeli

szóbeszéd; mendemonda; pletyka; davon

kann nicht die Rede sein: szó sem lehet róla;

keine Rede davon !: szó sincs róla !; es ist

nicht der Rede wert: szót sem érdemel; jm.

Rede stehen: számot ad; beszámol vkinek; in

Rede stehend: szóban forgó; jn. zur Rede

stellen: kérdőre von vkit; es geht die Rede:

azt beszélik; große Reden führen:
szobor

szobrász

szociális

szociális otthon

szocialista

szocializál

szocializmus

szócska; szavacska

szócső

szófukar; szűkszavú; etw. hat folgenden

Wortlaut: így hangzik (szó szerint) vmi
szójáték

szokás

szokás; divat

szokás; hagyomány

szokás; illem

szokás; in der Regel: rendszerint

szokásos

szokásos; használatos

szokásos; mindennapi; közönséges

szokásos; szokott

szokatlan

szókincs

szoknya

szokott

szokott helye vkinek/vminek

szól; mond

szól vmiről

szólam

szólásmód

szólásmód; fordulat (nyelvt)



szolga

szolgai; szolgalelkű

szolgál; damit ist uns nicht gedient: ez nem

segít rajtunk; womit kann ich dienen ?: mivel

szolgálhatok ?
szolgál vmire

szolgálat

szolgálati állás

szolgálati hely

szolgálati út; szolgálati utazás

szolgálatképtelen

szolgálatkész

szolgálatkész; készséges

szolgálattevő; ügyeletes; napos

szolgálatvezető

szolgálólány

szolgáltat; ad; nyújt; ins Haus liefern: házhoz

szállít
szolgáltatás

szolgaság

szolíd

szolidaritás

szólista (zene)

szólóénekes

szombat

Szombathely

szombati

szombaton

szombaton; szombatonként

szombatonként; szombati napokon

szomjan hal

szomjas

szomjazik; dürsten nach etw.: vágyik vmire

szomjúság

szomorkodik; bánkódik; búsul

szomorú

szomorú; bánatos

szomorú; bús

szomorúság

szomszéd

szomszéd (a sorban)



szomszéd szoba

szomszéd; szomszédos

szomszéd utca; szomszédos utca

szomszédasszony

szomszédos

szomszédság

szonda

szónok

szónok; előadó

szónoklat

szopik

szopóka

szopósmalac

szoptat

szór; hint

-szor, -szer, -ször

szórakozás

szórakozás; mulatság

szórakozik

szórakozóhely; mulatóhely

szórakozott

szórakozott; szétszórt

szórakozottság

szórakoztat

szórakoztató

szórakoztató irodalom

szórend

szorgalmas; serény

szorgalom; igyekezet; mit Fleiß:

szántszándékkal; zu Fleiß: szántszándékkal
szorgos; buzgó

szorít; nyom

szorítkozik

szorító

szorító; ring (sp)

szóról szóra; szó szerint

szorong

szorongás

szorongat

szorongó

szoros; hágó



szoros; szomszédos

szoros; szűk

szoroz

szorul

szorulás; székrekedés

szorultság

szórványos

szorzás

szorzat

szószegő

szószék; katedra

szószóbeli

szót emel

szót fogad; engedelmeskedik

szótag

szótár

szótlan

szótlan; hallgatag

szótlan; néma

szóváltás

szóvivő

szovjet

Szovjetunió; sowohl ... als ... auch: mind ...,

mind ...; sowohl ... wie ... auch: mind ..., mind
szózat

sző

szöcske

szög (matematikai); spitzer Winkel:

hegyesszög; stumpfer Winkel: tompaszög
szög; pecek

szögesdrót

szöglet; szeglet; zug

szögletes

szögletes; éles

szögmérő

szögsebesség

szőke

szökell; szökken

szökell; szökken; száguld

szökevény

szökevény; menekült



szökőár

szökőév

szökőforrás

szökőkút

szőlőfürt

szőlőhegy

szőlőskert

szőlőtő

szőlővessző; venyige

szőnyeg

szőnyegpadló; padlószőnyeg

szőr (szőrszál); mir standen die Haare zu

Berge: égnek állt a hajam; sie hat Haare auf

den Zähnen: fel van vágva; éles a nyelve; an

den Haaren herbeizogen: erőltetett; aufs

Haar: pontosan; szakasztott; auf ein Haar:

pontosan; szakasztott
szőrét hullatja; vedlik

szőrme; prém

szőrme; prém; bunda; irha; jm. das Fell

gerben: elpáhol vkit; jm. das Fell über die

Ohre ziehen: megkopaszt vkit
szőrmeáru

szörny; szörnyeteg

szörnyen

szörnyeteg; fenevad

szörnyű; irtózatos

szörnyű; iszonyatos

szörnyű; iszonyú; rémítő

szörnyű; őrületes

szörnyű; szörnyűséges; iszonyatos;

felháborítószőrös

szőrszálhasogatás

szőrszálhasogató

szövedék; szövet

szöveg

szövegkönyv

szövés

szövet

szövet; anyag

szövet; posztó



szövetkezet; egyesülés; szövetség

szövetkezeti

szövetkezik

szövetkezik; szövetséget köt

szövetség

szövetség; egyesülés; egyesület

szövetség; ein Bündnis schließen: szövetséget

köt
szövetség; frigy; kötelék

szövetségbe tömörít

szövetséges

szövetséges (társ)

szövetségi

szövetségi állam

szövetségi kapitány (sp)

szövetségi köztársaság

szövevény

szövöde

szövőszék

sztár

sztrájk

sztrájkol

sztrájkoló

sztyepp

szú

szubjektív

szuka

szúnyog

szúnyogcsípés

szúr; döf; bök

szúr; dörzsöl (szövet)

szúrás

szúrás; döfés; bökés

szurdok

szurkoló; drukker

szúró fájdalom; nyilallás

szúró; nyilalló

szurok

szúrópróba

szusz; szufla

szűcs



szügy

szűk hely; in die Emge treiben: sarokba

szorítszűk keresztmetszet

szűk látókörű

szűk; szoros

szűkkeblű

szűkölködő; ínséges

szűkös

szűkös; kevés

szűkös; silány

szűkösen él; összehúzza magát

szűkösség; szorosság; szorultság

szükség esetén

szükség; szükségesség; kényszerűség

szükség; szükségesség; kényszerűség;

szorultság
szükség; szükséglet; igény; im Bedarfsfall:

szükség esetén
szükségel; kell neki; es braucht drei Wochen

bis ...: kell neki három hét, míg ...
szükséges

szükséges; kellő; ich hab's nicht nötig: nincs

rá szükségem
szükségesség; kényszerűség

szükséglet

szükségtelen

szűkszavú

szül

szül; mit einem Kind niederkommen:

gyermeket szül
szül. (született) /röv./

szülés

szülés; születés; származás

szülési szabadság

szülési szabadság (egyéves korig)

szülést levezet; sie wurde eines Knaben

entbunden: fiút szült
szülésznő

születési anyakönyvi kivonat

születési bizonyítvány

születési év

születési hely



születésnap

született

született; születésű

szülőföld; haza

szülők

szünet

szünet nélkül

szünet; ohne Unterlaß: szüntelenül

szünet; szünidő

szünetel

szünidei tábor

szünidő; vakáció; heute ist schulfrei: ma

nincs tanítás
szünnap

szüntelen; nyughatatlan

szüntelen; szakadatlan

szürcsöl

szüret

szüret; Weinlese halten: szüretel

szürke

szürkül

szürkül; alkonyodik

szürkület; alkonyat

szűrő

t.; tv. (törvény) /röv./

tábla

táblaüveg; üvegtábla

táblázat

tabletta

tábor

tábori konyha

tábornagy

tábornok

táboroz

táborozik

tábortűz

tacskó

tag

tagad

tagadhatatlan

tágas; kiterjedt



tágasság

tagdíj

tágít; szélesít; szélesbít; bővít

taglal (átv.)

tagol

tagolódás; tagolás

tagolódik

tagonként; ízenként

tagozat

tagozódik

tagság

tagsági igazolvány

táj

tájékozódás

tájékozódik

tájékozott

tájékoztat

tájékoztatás

tájt; körül

tajték; hab

tajtékzik

tajtékzik; habzik

takács

takarékos

takarékoskodik vmivel

takarékosság; szűkmarkúság

takarékpénztár

takargat

takarítónő

takarmány

takarmánygabona

takaró; pléd

takaró; terítő

takarodó (kat)

takaros; nyalka

tákolmány

takony

tál

tál; tálca

tál; über jn. Gericht halten: törvényt ül;

bíráskodik vki felett



tálacska; kis tál

talaj; föld

talajmeni fagy

talajtan

talajtorna

talajvíz

találat

találka; randevú

találkozás

találkozik

találkozóhely; gyülekezőhely

találmány; kitalálás

találó

találó (célba)

talán; esetleg

talán; gar macher: számos; gar nicht:

egyáltalán nem; gar nichts: semmi
talapzat

tálca

talicska

taliga

tallóz; tarlóz

tallózás

talp

talp; mancs

talpalatnyi

talpalló

talpbélés

talpig becsületes

talpnyaló; csúszómászó (átv.)

talpraesett

tályog

támad

támad; keletkezik; kerekedik

támadás; in Angriff nehmen: hozzákezd

vmiheztámadás; roham

támadó

Tamás

támasz

támasz; pillér

támasz; támaszték



támaszkodik

támaszkodik vmire (átv.)

támaszpont

támaszt; hajt

támla

támlás szék

támlásszék (színház)

támogat; pártol

támogat; segít

támogatás; jm. Vorschub leisten: támogat

vkittámogatás; segítés

támpont

tan; tanítás

tanács

tanács (testület)

tanácsadás

tanácsadó

tanácsi

tanácskozás

tanácskozik

tanácskozik; tanakodik

tanácsol vkinek vmit

tanácsos

tanácsos; ajánlatos

tanácsos (személy); sich Rat holen: tanácsot

kér; jn. um einen Rat fragen: tanácsot kér

vkitől; jn. um einen Rat bitten: tanácsot kér

vkitől; keinen Rat wissen: tanácstalan; mit

jm. zu Rate gehn: tanácskozik vkivel; jm. zu

Rate ziehen: kikéri vki tanácsát
tanácsot ad

tanácstalan

tanársegéd

tánc

táncol

táncos

táncosnő

tánczene

tánczenekar

tandíj

tanév



tanfolyam

tanfolyam; kurzus

tanintézet

tanít

tanít; oktat

tanít; oktat; iskoláz; képez

tanítás

tanítás; oktatás

tanító; tanár

tanítónő; tanárnő

tanítvány

tanítvány; die alte Jungfer: öreglány

tanítvány (lány)

tankol

tankönyv

tankönyv; an etw. schuld sein: vminek az

oka; an etw. schuld haben: vminek az oka
tankötelezettség

tanonc

tanszék

tanszékvezető

tantárgy

tantárgy; das Buch hat ... zum Gegenstand: a

könyv tárgya ...
tanterem

tanterv

tántorgás; támolygás

tántorgó; szédülő

tántorog

tántorog; szédeleg

tanú

tanul

tanul; képezi magát

tanul; tanulmányoz

tanulás; inaskodás

tanulással eltölt; den ganzen Tag verlernen:

az egész napot áttanulja
tanulatlan

tanulékony

tanulmány

tanulmányi átlag



tanulmányút

tanuló

tanuló lány

tanulóbérlet

tanulótárs

tanulóvezető iskola

tanulság

tanulságos

tanultság; tudás

tanúsítvány

tanúvallomás

tanya; jm. den Hof machen: udvarol vkinek

tanya; majorság

tanyázik; lakik; lakozik

tányér

tapad; hozzáragad

tapadós; ragadós

tapasz

tapaszt; ráragaszt

tapasztal; átél

tapasztalat

tapasztalat; in Erfahrung bringen: tudomást

szerez róla
tapasztalatcsere

tapasztalatlan

tapasztalt

tapéta

tapétáz

tapint; tapogat

tapintás

tapintás; ich habe das Gefühl, daß ...: az az

érzésem,; úgy érzem, hogy ...
tapintat

tapintat; lelki finomság

tapintatlan

tapintatos

tapintható

táplál

táplál; érez (átv.); Verdacht hegen:

gyanúperrel él; er macht kein Hehl daraus:

nem rejti véka alá; ohne Hehl: minden



táplálék

táplálkozik

tápláló

taplós

tapos; présel (szőlőt)

tapos; tipor

táppénz

taps

tapsol

tápszer

tár (kat)

tárcsa (telefonon)

taréj

tárgy

tárgy (levelezésben) /röv./; in Betracht

kommen: számba jön
tárgy; téma

tárgyal

tárgyal; fejteget

tárgyal; tanácskozik

tárgyalás

tárgyeset (nyelvt)

tárgyi

tárgyi bizonyíték; es bei/mit etw. bewenden

lassen: annyiban hagy vmit
tárgyilagos

tárgyilagos; objektív

tárgymutató

tárgytalan

tarisznya

tarja

tarka; foltos

tarka; színes; es wurde ihm schon zu bunt:

megsokallta /
tarkabab

tarkabarka

tárlat

tarló

tárol

tárolható; raktárképes

tárolóhelyiség; raktár



társ

társ; pajtás

társ. (társaság) /röv./

társadalmi

társadalom

társadalombiztosítás

társadalomtudomány

társalgás

társalgási zsebkönyv

társas

társas autó

társas érintkezés; kör

társas; társasági

társas utazás

társaság

társasjáték

társít; párosít; asszociál

társszerző

társul; csatlakozik

társzekér

tart; elbír

tart; folyik; folytatódik; es läuft wie

geschmiert: megy, mint a karikacsapás; Schi

laufen: síel; sízik; Schlittschuh laufen:

korcsolyázik; leer laufen: üresen jár; fut

(műsz); er läuft Gefahr ...: az a veszély
tart; folyik (idő); es wird kein Jahr währen:

nem telik bele egy év
tart (pl. árut az üzletben)

tart; tekint vminek

tart; vél

tart vkit vmilyennek

tart vkivel

tart vminek

tartalék

tartalék (sp)

tartalmas

tartalmaz

tartalmaz; magában foglal

tartalom

tartály



tartályhajó

tartálykocsi

tarthatatlan

tartja magát; sich über Wasser halten: épp,

hogy megél; sein Wort halten: állja;

megtartja a szavát; eine Zeitung halten:

újságot járat; auf etw. halten: tart vmire; auf

jn./etw. halten: becsül vkit/vmit; für jn./etw.

halten: vkinek/vminek tart; von jm./etw.

halten: vmilyennek tart vkit/vmit; viel von

sich halten: nagyra tartja magát; halt ! wer

da ?: állj ! ki vagy ?; Obst hält sich nicht: a

gyümölcs nem áll el; das Wetter hält sich: az

időjárás nem változik; jn. zum besten halten:

ugrat; becsap vkit; jn. zum Narren halten:
tartlamas; magvas

tartlamatlan; üres

tartó

tartomány; provincia

tartomány /röv./

tartós

tartós; állandó

tartós áru; tartósított áru

tartós hajhullám; dauer

tartós; kitartó

tartott

tartozás; adósság

tartozik

tartozik; adós

tartózkodás

tartózkodás; fenntartás

tartózkodási engedély

tartózkodási hely

tartózkodik

tartózkodik; időzik; sich mit etw. aufhalten:

időt veszteget vmire; sich über etw.

aufhalten: megbotránkozik vmin
tartózkodik; lakik; auf den Spielplan sitzen:

műsorra tűz; sitzen bleiben: ülve marad; der

Nagel sitzt fest: a szög jól tart; der Rock sitzt

gut: a szoknya jól áll; der Rock sitzt gut: a

zakó jól áll
tartózkodó



tartózkodó; rideg (átv.)

táska

táskarádió

-tat, -tet; -at, -et

tátong

tavalyi; múlt évi

tavasszal

tavasz

tavaszi kankalin

tavaszi vásár

távbeszélő

távbeszélő hivatal

távcső; látcső; messzelátó

távfutás

távfűtés

távirányítás

távirat

távirati

táviratozik

távíró

távlat

távol álló; távoli

távol esik; távol van

távol marad

távol; messze; sich weitab besser fühlen:

sokkal jobban érzi magát
távol; messzeség

távol tart

távol van

távoláll; eláll; etw. muß abstehen: érnie kell;

sich die Beine abstehen: belefárad az

álldogálásba
távolálló

távoli

távoli; etw. abgeneigt sein: idegenkedik

valamitől
távoli; félreeső

távoli villámlás

távollátó

távollét

távollevő



távolmarad

távolodik

távolság

távolság; Abstand gewinnen von jm.:

eltávolodik vkitől
távolság; messzeség

távolság; szakasz

távolsági autóbusz

távolsági beszélgetés

távolsági forgalom

távolsági repülőgép

távolugrás

távozás

távozás; lelépés

távozik

távvezérlés

taxi

tb.; tsz. (többes szám) (nyelvt) /röv./

te

tea

tébolyda; elmegyógyintézet

technika

technikai; műszaki

technológiai

téged; magad; magadat; für dich: neked;

részedre
tégely

tegez

tegeződik

tégla

tégla (égetett)

tegnap

tegnapelőtt; von gestern: tegnapelőttről;

tegnapelőtti
tegnapi

tehát; akkor; so komm doch !: gyere már !;

um so besser: annál jobban; so ... auch:

bármennyire ... is; so sehr ... auch:

bármennyire ... is; so, wie ...: úgy, mint ...;
tehát; ennélfogva

tehát; így; szóval

tehát; következésképp



tehén; blinde Kuh: szembekötősdi

teher

teher; alkalmatlanság; Beschwerde erheben:

panaszt emel
teher; fuvar; rakomány

teher; zur Last fallen jm.: terhére van vkinek

teherautó

teherbíró

teherforgalom; áruforgalom

tehergépkocsi; teherautó

teherhajó

teherkocsi; tehergépkocsi

tehermentes

tehermentesít

teherpu. (teherpályaudvar) /röv./

tehervonat

tehetetlen

tehetetlen; ohnmähtig werden: elájul

tehetetlenség

teheti

tehetős; módos; gazdag

tehetség

tehetség; adottság

tehetséges

tehetségtelen

tehetségtelen; alkalmatlan

tej; saure Milch: aludttej

tejberizs

tejbolt

tejbüfé; tejcsárda

tejcsokoládé

tejeskávé

tejespohár; tejesüveg

tejfog

tejföl

tejgazdaság

tejpor

tejszín; sauere Sahne: tejföl

tejszínhab

tekepálya

teker; gombolyít; csavar



tekercs

tekercselés

tekercsfilm

tekeredik; csavarodik; gombolyodik

tekerőzik; kanyarog; kígyózik

tekézik; kuglizik

tekint; pillant; néz

tekintély

tekintélyes

tekintélyes; tisztelt; angesen daß...:

tekintve,hogy...
tekintet; kímélet; tapintat; Rücksicht nehmen

auf etw.: tekintettel van vmire
tekintet; pillantás

tekintet; tekintetbevétel; im Hinblick darauf,

daß ...: tekintettel arra, hogy ...
tekintetbe vesz; figyelembe vesz

tekintettel vmire

teknő; vályú

teknősbéka

tékozlás; pazarlás

tékozló; pazarló

tékozló; pazarló; költekező

tél; mitten im Winter: a tél derekán

télapó

tele nem írott; tiszta

tele van; in Brand stecken: felgyújt; wo

steckt er denn ?: hol a csudában van ?
teleaggat

telefon

telefonál

telefonfülke

telefonhívás

telefonkészülék

telefonkönyv

telefonközpont

telefonszám

telefontárcsa

teleír

telek

telekrész; parcella



telep; elem; akkumulátor

telepes

telepít

telepítés

település

telér (bánya)

teletöm

teletömött; zsúfolt

telhetetlen

téli álom

téli hónapok

téli nap

téli sport

télidő

télies

telihold

télikabát

telít

telitalálat

telített; sich satt essen: jóllakik; das habe ich

satt: ebből elegem van
telítődik

telivér (ló)

teljes

teljes; alle acht Tage: hetenként; auf/für alle

Fälle: mindenesetre; in aller Früh: kora

hajnalban; unter allen Umständen:

mindenképpen; wer in aller Welt konnte das

sein ?: ki a csuda lehetett az ?; alles eins:

mindegy; alles in allem: mindent egybevéve;

mein Geld ist alle (geworden): elfogyott a
teljes; egész

teljes; egész; volle Zahl: kerek szám; voll und

ganz: teljes egészében
teljes ellátás

teljes jogú

teljes kiadás (könyv)

teljes számú; hiánytalan

teljes; tökéletes

teljesen

teljesen; egészen

teljesen; legbelül; mélységesen



teljesen rossz; nagyon rossz; csapnivaló

teljesít

teljesít; elintéz; átad (üzenetet)

teljesít; nyújt; tesz

teljesít; véghezvisz

teljesítés; teljesülés; in Erfüllung gehen:

teljesül; beteljesedik
teljesítetlen

teljesíthetetlen

teljesítmény ellenőrzése

teljesítmény; teljesítés

teljesítőképesség

teljesség

teljességgel; egyáltalán; éppenséggel

teljesül; beteljesedik

telt arcú; pufók

telt; tele; teli

teltkarcsú

teltség

télutó

téma; tárgy

temetés

temető

templom

templom (nem keresztény)

tempó; sebesség

tenácsos; auf den Gedanken geraden: eszébe

jut; außer sich geraden: kijön a sodrából; er

ist nach dem Vater geraden: az apjára ütött;

hasonlít; ich halte es für geraden:

tanácsosnak tartom; aufs Geratewohl:
tengelice

tengely

tengely (műsz)

tenger

tengeralatti

tengeralattjáró

tengerentúl

tengerentúli

tengerész

tengerészkék; matrózkék



tengerfenék

tengerhajózás

tengeri fürdő

tengeri haderő

tengeri utazás; tengeri út

tengeribeteg

tengerjáró hajó

tengerkék

tengeröböl

tengerpart

tengerparthoz közel

tengerszint

tengerszoros

tengődik

tengődik; vegetál

tenisz; Tennis spielen: teniszezik

teniszjátékos; teniszező

tény

tényállás

tenyér

tenyeres-talpas (ember)

tenyészbika

tenyészet

tenyészet; fajzat

tenyészet; termés

tenyészt

tenyészt; nevel

tényleg; tényleges

tényleges; valódi; nicht wahr ?: ugye ?;

nemde ?; igaz ?; wahr werden: megvalósul;
tényleges; valóságos állomány

tépdes; szaggat

tépelődik; töpreng

tepertő

tépőfog

tér; hely

tér; Platz haben: elfér; Platz nehmen: helyet

foglal; Platz greifen: elharapózik
térbeli

térd; das kann man nicht übers Knie

brechen: ez kemény dió



térdel; térdepel

térdhajlítás

térdharisnya

térdig érő

térdkalács

terelőút

terelővonal (autóúton)

terem

teremtés

teremtmény; teremtés; szülemény

terep

térfogat; köbtartalom; befogadóképesség

terhel; zaklat

terhes

terhesség

teríték

terítetlen; fedetlen

terjed; elnyúlik

terjedelem; méret

terjedelmes

terjengős

terjengős; um nicht umständlich zu sein:

hogy rövid legyek
térkép

térképész

térképészet

termék

termék; gyártmány

termékeny

termékenység

terméketlen

terméketlen; meddő

termel

termel; gyárt

termelés

termelés; tenyésztés

termelési mód

termelőerő

termelőeszköz

termelői ár

termelőszövetkezet



termelőszövetkezeti paraszt; tsz-paraszt

termények

termés

termés nélküli; gyümölcstelen

terméshozam

természet

természet; lelkialkat

természetbeli járandóság

természetbúvár; természettudós

természetellenes

természetes

természetes színű; nyers színű

természetes; természetszerű

természetesen

természetesen; persze

természetfeletti

természethű

természeti

természeti kincs

természeti kincsek

természetkedvelő; természetszerető

természetrajz

természetrajz; természetismeret;

környezetismeret
természetű; magaviseletű

természetvédelem

termőképes

terpeszkedik

térség

terület

terület; terep

területenkívüliség

területi

terv; tervezet

terv; tervezet; tervrajz; vázlat

tervbe vesz; számol vmivel

terven felül

tervez

tervezés

tervgazdaság; tervgazdálkodás

tervszerű



tervszerűtlen

test

test (emberi)

testalkat; termet

testalkat; testfelépítés

testes; elhízott; kövér

testes; kövér

testi

testi; fizikai

testi fogyatkozás

testi; vér szerinti

testőrség; gárda

testrész

testrész; tag; végtag

testsúly

testtartás

testület

testv. (testvérek) /röv./

testvérek; fivérek

testvérek; fivérek; nővérek

testvéri; testvéries

tesz

tesz; cselekszik; csinál

tesz; erweisen sich als ...: vmilyennek

bizonyultesz; helyez vhova

tesz; okoz

tészta

tésztaráru

tésztás

tesztel

tesz-vesz; foglalatoskodik

tesz-vesz; piszmog

tetejébe (még)

tétel

tétel; tézis

tetemek; földi maradványok

tetemes; derekas

tetemes; jelentős

tetemes; tekintélyes

tétlen



tétlenség; üzemszünet; zum Stillstand

bringen: megállít; leállít; zum Stillstand

kommen: megáll; leáll
tetőcserép

tetőfedő

tetőfokra hág

tetőpont; csúcspont

tetőpont; zenit

tetőtér

tetszés; kedv

tetszés szerinti

tetszés szerinti; tetszőleges; akármelyik

tetszetős; kedves

tetszik; ínyére van

tetszik; sich in etw. gefallen: vmiben örömét

leli; vmiben tetszeleg; sich etw. gefallen

lassen: vmibe belenyugszik; vmit elvisel;

eltűr; sich etw. gefallen lassen: vmit helyesel;

das lasse ich mir gefallen !: ez igen !; ez már
tetszik; tűnik; jm. etw. anmuten: vkitől vmit

elvár; das mutet mich eigenartig: különösnek

érzem
tett; csíny; cselfogás

tett; csíny; große Stücke auf jn. halten:

nagyra tart vkit; aus freien Stücken: önként
tett; in der Tat: valóban; tényleg

tetten ér

tetterős

tettes

tettes; bűnöző; gonosztevő

tettetés; ámítás

tetteti magát; színlel

tettleges

tetű

tetves

teve

téved; elnéz

tévedés

tévedés; im Irrtum sein: téved

tévedésből; tévesen

tevékeny

tevékeny; serény



tevékenykedik; működik; hat

tevékenység

tévelygő; zavart; zavarodott

téves

téves; helytelen

téves következtetés

tévút

tévútra vezet

textíliák

tgk. (tehergépkocsi) /röv./

ti

ti -tok, -tek, -tök; tiétek; magatoké; wir

denken euch: gondolunk rátok;

megemlékezünk rólatok; euer Kind:
tied

tigris

tikkasztó; fülledt

tilalmi idő

tilalom

tilos

tilos; tiltott; Rauchen verboten !: Dohányozni

tilos !
tiltakozás

tiltakozik

tiltakozik; protestál

timsó

tinta

tintatartó

tipeg-topog

tippel; találgat

típus

típusház

Tisza

tiszta

tiszta; ártatlan

tiszta; derült; világos; érthető; kész; sich im

klaren sein über etw.: tisztában van vmivel
tiszta haszon

tiszta; puszta; merő; pures Gold: színarany

tiszta; rendes

tiszta; szűz; szemérmes



tiszta; takaros

tiszta; valódi

tiszta; világos; es war nett bei euch: nagyon

kellems volt nálatok; das kann ja nett werden

!: szép kis história !
tisztába tesz

tisztálkodik

tisztálkodik; Pferde putzen: lovat csutakol;

sich die Zähne putzen: fogat mos; sich die

Nase putzen: kifújja az orrát /
tisztára; tisztán; pusztán; reines Gold:

színarany; rein werden: megtisztul
tisztás

tisztaság

tisztaság; takarosság

tisztáz

tisztázat

tisztázódik

tisztel

tisztel; becsül

tisztel; jm. etw. verehren: vkinek vmit

ajándékoztiszteleg (kat)

tisztelet

tisztelet; hódolat

tisztelet; megtisztelés; auf Ehre !: szavamra !;

auf Ehre und Gewissen !: szavamra !; jn.

wieder zu Ehre bringen: rehabilitál vkit; jm.

zur Ehre gereichen: becsületére; dicsőségére

válik vkinek; ich habe die Ehre !: van
tisztelet; tekintély

tiszteletbeli tag; dísztag

tiszteletdíj

tiszteletdíj; honorárium

tiszteletlen

tiszteletreméltó

tisztelettel (levélben)

tiszteletteljes

tiszteletteljes; megtisztelő

tisztelgés; tiszteletadás

tisztelgő látogatás

tisztelő

tisztelt



tisztelt; becsült

tisztes; derék; rendes

tisztesség kedvéért

tisztességes

tisztességtelen

tisztességtelen; sportszerűtlen

tisztiorvos

tisztító; die chemische Reinigung: vegytisztító

tisztítórongy

tisztítószer

tisztítószerszám

tisztogatás

titeket; benneteket; magatokat

titkár

titkárnő

titkárság

titkolózó

titkos

titkos; rejtett

titok

titokban tart

titokban; titkon

titoktartás

titoktartó

titokzatos; rejtélyes

titulál

tíz és fél

tíz; zehn Jahre alt: tízéves; alle zehne: mind a

tíz; mit zehne: tízzel; mit zehne: tízéves

korban; um zehne: tízkor; tíz órakor; um

zehne: tíz körül; tíz óra körül
tized

tizedik

tizedrész

tizedszer

tizenegy

tizenegyedik

tizenegyedrész

tizenegyedszer

tizenegyes

tizenegyes (szám)



tizenegyéves

tizenegyféle

tizenegyszer

tizenegyszeri

tizenharmadik

tizenhárom

tizenhat

tizenhat éves

tizenhét

tizenhét éves

tizenkétéves

tizenkétféle

tizenkétnapos

tizenkétórás

tizenkétszer

tizenkétszeres

tizenketted

tizenkettedik

tizenkettedrész

tizenkettedszer

tizenkettes

tizenkettes (szám)

tizenkettő; tizenkét

tizenkilenc

tizennégy; heute in vierzehn Tage: mához két

hétre
tizennyolc

tizennyolc éves

tizenöt

tizenötödik

tizenötös (szám)

tízes

tízes szám

tízes számrendszer

tízéves

tízezer

tízféle

tízhónapos

tíznapos; tíznapi

tízórás

tízszer



tízszeres

tó

toalettpapír; WC-papír

toboroz

toboroz; für etw. werben: reklámot csinál

vminek; nach etw. werben: törekszik vmire;

um etw. werben: versenyez; verseng vmiért;

er wirbt um sie: pályázik a kezére
toborzás

toboz

tobzódik; dőszöl

tócsa

tócsa; pocsolya

tojás

tojás alakú

tojásfehérje

tojáshab

tojáshéj

tojáspor

tojásrántotta

tojássárga

tojássárgája

tok

tok; hüvely

tok; hüvely; szelence

tok; tartó

tol; csúsztat

-tól, -től; -ból, -ből /röv./

tolakodás

tolakodás; tolongás; tömeg

tolakodó

tolatás; ohne Verschub: haladéktalanul

told

toldás; pótlás

toldás; toldalék

toldat

toll

tollaslabda

tollazat; tollak

tollbamondás; diktálás

tollforgató



tollgerinc

tollseprű

tolltartó

tollvonás

tolmács

tolmácsol

toló; csúsztató

tolómérce

tolong; tolakodik; tolakszik

tolongás

tolongás; nyüzsgés; sokaság

tolongás; sokadalom

tolószék

-tól,-től; -ról,ről; -ból,-ből; von allem:

mindenkiről; von allem: mindenki közül; von

allem: mindenkié; von gleichem Format:

ugyanolyan alakú; vom gleichen Format:

ugyanolyan alakú; von heute: mai; von

heute: máról; von heute an: mától fogva; .
tolvaj

tolvajkulcs

tolvajlás

tolvajnyelv

tombol

tompa; életlen

tompa; fojtott

tompán hangzó; kongó

tompít

tompít; csillapít; elnyom

tompított fény

tonna

tónus

topog

toporzékol

torkolat; betorkolás; nyílás

torkollik

torkos; nyalánk

torkoskodik; nassol

torlaszol; duzzaszt

torma

torna



tornaruha

tornász

tornászik

tornaterem

tornyosul

torok; garat

torok; garat; gége

torok; gége

torokfájás

torokgyulladás

torokhang

torony

toronyház

toronyiránt

torta

tortúra

torz; eltorzult

torz; kitérő

torzkép

torzsa

torzsavirágzat; kukoricacső

torzszülött

totó; im Toto spielen: totózik

tovább; távolabb

továbbá; azonkívül

továbbá; többé; ezentúl; bis auf weiteres:

egyelőre; ohne weiteres: minden további

nélkül; und so weiter: és így tovább; weiter

oben: feljebb; weiter unten: lejjebb; alább
további

további; távolabbi

további; többi

továbbít

továbbjön

továbbjut

továbbképez

továbbképezi magát

továbbképzés

továbbmegy

továbbmegy; előrehalad

továbbmenetel; továbbutazás; továbbhajtás



továbbra; ezentúl

továbbra is; ezentúl; a jövőben

továbbvezet

tovasiet; elsiet

több

több évi; több éves

több, mint

több napos; több napi

több; többen; többek

többé már nem

többek között /röv./

többértelmű

többes szám (nyelvt)

többet

többféle

többlet

többletkiadás

többnyire; leginkább

többpártrendszer

többség

többség (szavazásnál)

többször; ismételten

többször; többszörösen; több ízben

többszörös

tőgy

tök

tőke

tőke; tuskó; fatönk

tőkehal

tökéletes; perfekt

tökéletes; teljes

tökéletesedik

tökéletesít

tökéletesség; tökély

tökéletlen; hiányos

tökély

tőkés; kapitalista

tökfilkó

tökfilkó; balek

tökfilkó; hólyag



tökkelütött

tölcsér

tőle; ettől; attól

tölgyfa

tölt

tölt (folyadékot)

tölt (italt)

töltelék

töltény

töltés

töltőceruza

töltőtoll

töltött

töm (fogat)

töm; hizlal

tömb; blokk

tömeg

tömegcikk

tömeges

tömeges példányszám

tömegesen

tömeggyűlés

tömeghasználat

tömegsport

tömegszállás

tömegtüntetés

tömítetlen; laza

tömlő

tömör; velős

tömörség

tömzsi; zömök

tönk; rönk; tuskó

tönkremegy

tönkremegy; lezüllik

tönkrement; csődbe jutott

tönkretesz

töpreng; tépelődik; Rache brüten: bosszút

forral; Unheil brüten: bajt okoz
töprengés

tőr

töredék



töredék; törmelék

töredelem

törékeny

törekszik

törekszik; iparkodik

törekszik; törekedik; töri magát

törekszik vmire

törekvő; igyekvő

törés

törhetetlen

törlés

törleszt

törlőruha

törlőruha; törlőrongy

törmelék; omladék

török

török (ember)

török (nő)

török (nyelv)

Törökország

töröl

törölköző

tőrőlmetszett

törpe

tört (szám)

történelem

történelemkönyv

történelmi; történeti

történész

történeti; történelmi

történik; előfordul

történik; folyik; megesik; jm. zugehen:

vkihez érkezik; befut; eljut
történik; megesik

történik; megesik; sich eines Rechtes

begeben: jogról lemond
történik; végbemegy; lefolyik; neben/hinter

jm. hergehen: mendegél; megy vki
törtszám

törvény; szabály

törvényellenes



törvényes

törvényes; legális

törvényesít; legalizál

törvényhozó

törvényszék; bíróság

törvénytelen

törvénytudó

tőrvívás (sp)

törzs

törzsasztal

törzskönyv

tőszám

tőszámnév

tövis; tüske

tőzeg

tőzsde (épület)

trafik; dohánybolt

tragédia

tragédiaíró

tragika; tragikus színésznő

tragikum

tragikus színész

trágya

trágya; szemét

trágyalé

trágyáz

trágyázás

transzformál (műsz)

tréfa

tréfa; bohózat

tréfa; jm. ein Schnippchen schlagen:

megtréfál vkit; felültet vkit
tréfa; móka

tréfa; mulatság; csíny

tréfa; vicc

tréfacsináló; mókamester

tréfál; tréfálkozik

tréfál; tréfálkozik; bolondozik

tréfálkozással eltölt

tréfálkozik

tréfás; mókás



tréfás; vicces; szellemes

trikó

trilla; dobpergés

trillázik

trolibusz

trombita

trombitál

trón

trónörökös

tropikus

trópusok

trükk; bűvészmutatvány

trükk; fogás

tubák

tuberkolózis

tubus

tucat

tucat /röv./

tucatszámra

tucatszor

tud; ért; képes; -hat, -het; er kann Deutsch:

tud németül; ich kann nicht nach Hause: nem

tudok hazamenni; er konnte es nicht

begreifen: nem volt képes; nem bírta

felfogni; er kann hereinkommen: bejöhet; er

kann es tun: megteheti; er kann nichts dafür:
tud; ich weiß es nicht: nem tudom; ich weiß

schon !: tudom már !; er läßt nicht von sich

wissen: nem ad hírt magáról; jm. etw. zu

wissen geben: tudtára ad vkinek vmit; nicht

daß ich wüßte: tudtommal nem; ich wußte

ihn krank: úgy tudtam, hogy beteg; darf ich

wissen ?: szabad tudnom ?; er will wissen,

daß ...: úgy tudja, hogy ...; weißt du noch ?:
tud (tökéletesen)

tudakozódik; érdeklődik

tudakozóiroda

tudás; meines Wissens: tudtommal;

tudomásom szerint
tudás (mesteri)

tudásvágy; tudnivágyás

tudat; eszmélet



tudatalatti; im Unterbewußtsein: tudat alatt

tudatlan

tudatlanság

tudatos

tudni érdemes

tudniilik; ugyanis; mart

tudnivágyó

tudomány

tudományág; szak

tudományos

tudomás

tudomás; von etw. Nötiz nehmen: tudomást

szerez vmiről
tudomásulvétel

tudós

tudósítás

tudósítás; riport

tudósítás; tájékoztatás; információ

tudósító

tudósító; riporter

tudósító (sajtó)

tudvalevő

túl

túl erős; nagyhatalmú

túl gazdag

túl; jenseits der Donau: Dunántúl

túl kevés

túl nagy

túl okos

túl okos; tudálékos

túl sok

túlad vmin/vkin

tulaj; tulajdonos; főnök

tulajdon

tulajdonít

tulajdonít vkinek vmit

tulajdonképpen

tulajdonképpen; voltaképpen

tulajdonnév

tulajdonos

tulajdonos; gazda



tulajdonság; sajátosság; minőség

túlbecsül

túldob; sich mit jm. überwerfen: összeveszik

vkivel
túlél

túlérett

túlerő

túlerő; fölény

túlfeszít

túlfeszített

túlfolyik

túlfolyik; kicsordul

túlhaladott

túlhalmoz; túlzsúfol

túlharsog

tulipán

tulipiros

túlizgatott; túlingerült

túljut vmin; gut wegkommen: jól jár (átv.)

túlkapás

túlkiabál

túllép

túllép; megszeg

túlnépesedés

túlnépesedett

túlnépesít

túlnyomó

túlnyomóan

túlnyomórészt

túlnyomórészt; főként

túloldalt

túloldalt; a túlsó oldalon

túlóra

túlóra; Überstunde machen: túlórázik

túlóradíj; túlórapénz

túlórázás

túlórázik

túlönt

túlragyog

túlságos; szertelen

túlságosan jóllakott



túlsó

túlsó oldalon

túlsúly

túlsúlyban van; elhatalmasodik

túlszárnyal

túltelít

túlteljesít

túlterhel

túlterhel; eláraszt

túlterhelt

túltöm; túlzsúfol

túlvilági

túlzás

túlzásba visz

túlzott

túlzott mérték; túlméret; im Übermaß:

túlságosan
túlzott; túlságos

túlzottság

túlzsúfol

túlzsúfolt

tumultus

túr

túr; turkál; vájkál

túra; menet; körutazás; portya

túracipő

turbékol

túrista

túristaház

turnus (étkezési)

túró

túrós tészta; túrós csusza

tus (festék)

tuskó; fajankó

tuskó; fatönk

tuskó; fatörzs; mit Stumpf und Stiel:

tövestől; gyökerestől
túsz

tutaj

tutajos

túzok



tű

tücsök

tüdő

tüdőgyulladás

tűfok

tükör

tükörfényes

tükörjég; ólmos eső

tükörtojás

tükröz; tükröztet

tükröződik (átv.)

tűlevelű erdő; fenyveserdő

tündér

tünet; szimtóma

tűnik; látszik

tűnik vminek/vmilyennek

tűnődik; fragen nach etw.: kérdezősködik

vmi felől; fragt sich, ob ...: kérdéses, vajon ...
tüntet

tüntetés

tüntető; kihívó

tűr; eltűr; elvisel

türelem

türelemmel van; tűrtőzteti magát

türelmes; béketűrő

türelmetlen

türelmetlenség

tűrhetetlen

tűrhető

tűrtőzteti magát

tűsarok

tüske

tüskés

tüsszent

tűz

tűz (napfény)

tűzálló

tűzcsap

tűzdel; kivarr

tűzdel; spékel

tűzdelt



tüzel; lő

tüzelőanyag

tüzérség

tüzes; izzó; heves; lángoló

tűzfal

tűzfészek

tűzhányó; vulkán

tűzhely

tűzifa

tűzijáték

tűzkár

tűzkárbiztosítás

tűzkő; kovakő

tűzoltóság

tűzött paplan

tűzvédelem

tűzvész

tűzveszélyes

tűzvonal; front (kat)

tv (fogalom)

tv-adás

tv-film

tv-híradó (heti)

tv-híradó (napi)

tv-készülék

tv-krimi

tv-sorozat

tv-t néz

tyúk

tyúk; csirke (étlapon)

tyúkleves; tyúkhúsleves

tyúkleves; tyúkhúsleves; die Hühnersuppe

ùjházer Art: újházi tyúkhúsleves
tyúkszem

tyúktojás

u. (utca; út) /röv./

uborka

udvar

udvarias; figyelmes

udvariatlan



udvarlás; die Kur machen: udvarol; die Kur

schneiden: udvarol
udvarol; teszi a szépet

udvartartás

ugar

ugat

ugatás

ugrál; szökdécsel

ugrál; ugrándozik; szökell; szökdécsel

ugrás

ugrásra kész

ugrásszerűen megváltozik

ugrat

ugrat; húz; kötekedik

ugrat; kötekedik

ugrik; felszökik; er fuhr ihm an die Kehle:

torkonragadta; ein Gedanke fuhr ihn durch

den Kopf: egy gondolat villant át az agyán;

sie fuhren in die Kleider: magukra kapták

ruháikat; in die Tasche fahren: hirtelen a
ugrik; magasat ugrik (sp)

ugró (sp)

ugrócipő; futócipő

ugródeszka

ugrógödör

úgy

úgy; körülbelül; vagy; mintegy

úgy; oly módon

ugyan

ugyan; csakis; bár; bárcsak; nur dann,

wenn: csakis; nun mehr eine Stunde: már

csak egy óráig; nun noch eine Stunde: már

csak egy óráig; sieh nur !: nézd csak !; so oft

nur: valahányszor csak; wer nur: aki csak;

akárki; bárki
ugyan; noha; jóllehet; und zwar: éspedig;

mégpedig
ugyanaddig

ugyanakkor

ugyanannyi

ugyanannyira

ugyanannyiszor



ugyanaz

ugyanaz; es kommt aufs gleiche hinaus:

egyremegy; ins gleiche bringen: rendbehoz
ugyanaz; ugyanez

ugyancsak; nagyon

ugyanez

ugyanez; ugyanaz

ugyanide; ugyanoda

ugyanígy; ugyanúgy

ugyaninnen; ugyanonnan

ugyanitt; ugyanott

ugyanolyan

ugyanolyan távolságra

ugyanott

úgyis; amúgy is

úgyis; amúgy is; különben is

úgyis (Ausztriában)

úgynevezett

úgyszólván

uhu

ui.; u.i. (utóirat) /röv./

új; aufs neue: újra; újból; vom neuem: újra;

újbólúj építkezés

új épület; panelház

új hajtás

új kiadás

új lakás; modern lakás

új nemzedék; utánpótlás

új; üde; élénk; fürge; frische Wäsche: tiszta

fehérnemű; aufs frische: újra; frisch

gestichen !: vigyázat ! frissen mázolva !;

frisch gewagt ist halb gewonnen: aki mer, az
újabban; legújabban

újból előad; felújít (színház)

újból; újra; újonnan

újbor; idei bor

újdonság

újév; újesztendő

újhéber (nyelv)

újhold



újít

újítás

újító

ujj

újjáalakított

újjáépítés

újjászervez

újjászületett

ujjnyi vastag

ujjong

ujjong; örvendezik

ujjongás

ujjongásban tör ki

újkor

újonc

újraágyaz vkinek

újrafelvétel

újrahasznosít

újrahasznosítás

újság

újság; hírlap

újság; újdonság

újsághirdetés

újságíró

újságosbódé

újszerű

újszülött

Ukrajna

ukrán

ultrahang

umlaut (nyelvt)

ún. (úgynevezett) /röv./

unalmas

unalom

unatkozik

undok

undor; utálat

undorít

undorít; das widert mich an: undorodom

ettől; ez undorít
undorító



undorodik

unoka

unokafivér

unokahúg

unokanővér

unokanővér; nagynéni

unokaöcs

unszolás

untat

untig elég

uo. (ugyanott) /röv./

úr

úr /röv./

ural vkit/vmit; einen mächtigen Durst haben:

irtó szomjas; seiner selbst nicht mächtig sein:

nem bír magával; der deutschen Sprache

mächtig sein: tud németül
uralkodás

uralkodik

uralkodik magán

uralkodik; rendelkezik; hier ist Vorsicht

geboten: itt óvatosság ajánlatos; über eine

laute Stimme gebieten: erős hangja van
uralkodik; túlsúlyban van

uralkodik; ural

uralkodó

uralom; uraság; meine Herrschaften !:

hölgyeim és uraim !
uralom; vezetés

uralomvágy

URH

URH (Ultrarövidhullám) /röv./

Uristen

úrnak /röv./

úrnő

uszály (hajó)

uszály (ruha)

úszik; úszkál

uszít

uszító; lázító

uszkár; das ist also des Pudels Kern: erre

megy hát ki a játék



úszó

uszoda

úszóhártya

uszony

uszorás

uszoráskodik

úsztat

út

út; sich auf den Weg machen: útra kel;

felkerekedik; elindul; seines Weges gehen:

megy a maga útján; seinen Weg gehen: megy

a maga útján; auf Weg und Steg: úton-

útfélen; gut bei Wege sein: jál bírja magát;
út; utazás

út; utca

utal; felhívja a figyelmet

utal; utasít

utalás

utalás; rámutatás

utálatos

utalvány

utalvány; blokk

utalvány; bón

után; kívül

után; múlva; szerint

utána; később

utána; utólag

utánaad

utánaállít

utánacsinál; utánoz

utánafizet

utánafolyat

utánahoz

utánahoz; utánavisz

utánajár

utánajön; utánamegy; követ

utánaküld

utánamegy vkinek; követ vkit

utánamond

utánanéz

utánanézés; ellenőrzés



utánanő

utánanyúl

utánasiet

utánaszalad

utánaszámol

utánautazik

utánaüget

utánaüt; utánavág

utánavisz

utánavonul; utánaköltözik

utánnyomás

utánoz

utánoz; alkot vmi mintájára

utánpótlás

utánrendel

utántölt

utánvét

utánzás

utánzás; ábrázolás

utánzás; utánzat

utánzat

utas

utasforgalom

utasít

utasít; irányít

utasítás

utaslista

utat tör (egyenget)

utazás; menet

utazási iroda

utazási kedvezmény

utazással eltölt

utazással eltölt; elutazgat

utazik

utazik; elutazik

útba igazít

utca

utcagyerek

utcai lefolyó

utcai szoba (utcára néző)



utcaseprő

útelágazás

útépítés

útfelfestés

útikalauz; ismertető (könyv)

útikalauz (könyv)

útirány

útirány; menetirány

útitárs

útitárs (motorkerékpáron)

útitárs; utastárs

útjelző tábla

útkereszteződés

útközben; er ist unterwegs: úton van;

unterwegs gelegen: útbaeső
útlevél

útlevélfénykép

útlevélhivatal

útlevélvizsgálat

útmegszakítás

útmutatás

útmutatás; irányelv

útmutatás; utasítás

útnak indul; elutazik

utóbb említett

utóbb; utána

utóbbi

utód

utód; ivadék; leszármazott

utódlás

utódok; ivadékok; leszármazottak

utóétel

utóétel; desszert

utóhatás

utóirat

utóíz

utójáték

utókezelés

utókor

utólag; után

utólagos



utolér; behoz

utolér (sp)

utoljára; ihm zuliebe: a kedvéért

utolsó (dolog)

utolsó előtti

utolsó (férfi)

utolsó; legújabb; letztes Endes: végül is; bis

zum letzten: végsőkig; fürs letzte: végül;

utolsónak; zu guter Letzt: végül is
utolsó (sorrendben)

utolsó; végső

utónév; keresztnév

utópisztikus; utópista

utószó

utószó; utóhang

útravaló

úttest

úttörő

útvonal

UV-sugarak

uzsonna

uzsonna; tízórai

uzsonnázik

üdeség; élénkség; fürgeség

üdítő

üdítő ital

üdülés

üdülési időpont

üdülési terv

üdvös; hasznos

üdvös; jótékony

üdvözlés; köszöntés

üdvözlet

üdvözöl; köszönt; fogad

üget

ügetés

ügy

ügy; dolog

ügybuzgalom

ügyelet; felügyelet

ügyes



ügyes; jártas

ügyes; kézhezálló; kézhezsimuló

ügyes; rátermett

ügyesség

ügyesség; jártasság

ügyetlen

ügyfél

ügyfél; kliens

ügyfélforgalom

ügyintézés

ügyirat

ügynök

ügynökség

ügyosztály

ügyvéd

ügyvéd; ügyész

ügyvivő

ügyvivő; szószóló

ükszülők

ül

üldöz

üldöz; kerget

üldözés

üldöző

üldözött

üledék

ülés; gyűlés

ülés; ülésszak

ülés; ülőhely

ülés; ülőhelyzet

ülésezik; es tagt: virrad; dereng; hajnalodik

üllő

ülnök; esküdt

ülőgarnitúra

ültet

ültetvény

ünnep előestéje

ünnep; ünnepély; ünnepség

ünnep; ünnepség; ünnepély

ünnepélyes; ünnepi



ünnepélyesség

ünnepi beszéd

ünnepi játékok

ünnepi lakoma

ünnepi ülés; díszülés

ünnepnap

ünnepnapon; ünnepnaponként

ünneprontó

űr; üreg

üres

üres (gyomor); nüchternen Magens: üres

gyomorral; étlen; auf nüchternen Magen:

éhgyomorra
üres; szabad

üres; taub werden: megsüketül

üres; töltetlen

üres; üreges; odvas

üresjárat

üresség; űr

ürge

űrhajó

űrhajós

űrhajós; asztronauta

űrhajózás

űrhajózás; űrrepülés

ürít

ürít (lőfegyver)

űrkabin

űrlap

ürü

ürügy; kifogás

ürügyül felhoz

ürül

ürülék

üst; katlan

üstdob

üstdobot ver; dobol

üstök

üstökös

üszög

üt



üt; hasonlít vkire

üt (kártya)

üt; paskol

üt; ver; tör; zúz

üteg (kat); die Batterie ist leer: az

akkumulátor lemerült
ütem; taktus

ütemes; ritmikus

ütemterv

ütés

ütés; csapás

ütés (kártya); die Butter hat einem Stich: a

vaj kicsit avas; die Farbe hat einen Stich ins

Blaue: kékes szín; kékbehajló szín; jn. im

Stich lassen: cserbenhagy vkit
ütés; lökés; puffanás

ütés (óráé is)

ütés; rúgás

ütközés

ütközet

ütközet; csata; harc

ütközik; verődik

ütköző; lökhárító

ütköző; lökhárító (műsz)

ütő (sp)

ütőér

ütőér; verőér

ütőkártya

ütött-kopott; ócska

üt-ver; püföl

üveg; üvegpohárpohár

üvegbetét

üvegből való; üveges; üvegszerű

üvegcserép; üvegdarab

üveges

üveggyár

üvegház; melegház

üvegházhatás

üvegpalack; üvegkancsó

üvölt; ordít; bömböl

üvöltés; üvöltözés; ordítás; ordítozás



űz; folytat

űz; folytat; csinál

űz; folytat; gyakorol

űz; kerget; hajszol; sich müde jagen:

agyonhajszolja magát
üzem; außer Betrieb sein: nem működik

üzemanyag

üzemanyag; benzin

üzembe helyezés

üzemben tart; fenntart

üzemgazdaság

üzemi baleset

üzemi bizottság; üzemi bizottsági tag

üzemi étkezde; üzemi konyha

üzemi konyha

üzemi szervezet; Betriebsorganisation der

Partei: üzemi pártszervezet
üzemköltség

üzemvezetés; üzemvezetőség

üzemvezető; vállalatvezető

üzemzavar

üzenet; hír

üzlet; bolt

üzletág

üzletember

üzletház

üzleti

üzleti út; üzleti utazás

üzlettárs

v. (vagy) /röv./

vacak

vacak; semmiség

vacsora

vacsorázik

vád

vad; féktelen; bősz; wild werden: megvadul;

wild machen: megvadít; mach mich nicht

wild !: ne dühíts fel !; du treibst es zu wild:
vad; nem szelídített

vadállat



vadállat; bestia

vadállomány

vadaskert

vadász

vadászat

vadászik

vadászkutya

vadászrepülőgép

vadászterület

vaddisznó

vadember

vadhús

vadidegen

vadkacsa

vadkan

vádló

vádlott

vadlúd; vadliba

vadmacska

vádol

vadon

vadon termő

vadonatúj

vadorzó; orvvadász

vadrózsa

vadrózsa; csipkebogyó

vág; vagdal; aprít

vágány

vágány; sín

vágás; csapás

vágás; metszés

vagdalózik; vagdalkozik

vagdalt

vágott virág

vágtat; ugrat

vágtázik; vágtat; galoppol

vagy; entweder ..., oder ...: vagy ..., vagy ...

vagy; oder aber: vagy pedig; oder auch:

illetve; vagy inkább
vágy; ösztön

vágy; vágyakozás; sóvárgás



vágyálom

vagyon

vagyon; jószág

vagyon; soviel in meinem Vermögen steht:

amennyi tőlem telik; das geht über mein

Vermögen: felülmúlja képességemet
vagyonos

vagyonos; jómódú

vagyontalan

vagyontárgy

vaj

váj; túr

vájás

vajas kenyér; zsíros kenyér

vajas sütemény

vajaskenyér

vájat

vajon; -e; hogy

vak

vakarcs; tökmag

vakaróvas

vakarózik

vakarózik; er kratzt mich im Halse: kapar a

torkom
vakbél

vakbélgyulladás

vakbuzgó; fanatikus

vakbuzgó; fanatikus (ember)

vakmerő

vakok intézete

vakol

vakolás

vakolat

vakon; vaktában

vakond

vakság

vákuum; űr

-val, -vel; együtt; -stul, -stül



-val, -vel; mit der Bahn: vasúton; ein Kind

mit blauen Augen: kékszemű gyermek; mit

Freunde: kész örömmel; mit fünf Jahren:

ötéves korban; mit fünf Jahren: ötéves
váladék; köpet

valaha; valamikor; je fünf: öt-öt; je ..., je ...:

minél ..., annál ...; je ..., umso ...: minél ...,

annál ...; je ..., desto ...: minél ..., annál ...; je

nachdem: aszerint
valahányszor; amikor csak

valahogyan; bárhogyan; akárhogyan

valahol

valahol; bárhol; akárhol

valahonnan; bárhonnan; akárhonnan

valahova; bárhova; akárhova

valaki

valaki; bárki; akárki

valamelyest

valamelyik

valamelyik; bármelyik; akármelyik

valamennyit érő; valamilyen értékű

valami; izé

valami; kevés; némi

valami más

valami; valamilyen; bármilyen

valami; was ist das ?: mi ez ?; was ist los ?:

mi a baj ?; mi történt ?; mi van ?; was kostet

es ?: mennyibe kerül ?; mibe kerül ?; was du

nicht sagst !: ne mondd !; nahát !; was willst

du ?: mit akarsz ?; was mich betrifft: ami

engem illet; was noch mehr ist: sőt mi több;

gibt es was Neues ?: van valami újság ?; was

für ein ...: milyen ...; miféle ...
valamiféle; bármiféle; akármiféle

valamikor

valamikor; bármikor

valamilyen; bármilyen; akármilyen

valamint; továbbá

valamivel

valamivel foglalkozik

válás

válasz



válaszol; felel

választás

választék

választék; sosehr auch: bármennyire is

választékos

választékos; elegáns

választékos; jn./js./etw. gewahr werden:

észrevesz vkit/vmit
választható tantárgy

választó

választófejedelem

választójog

választott haza

választóvonal

válaszút

válik; vezet vmire; es gedeiht dir zur Ehre:

becsületedre válik
váll; mit den Schultern zucken: megvonja a

vállát; Schulter an Schulter: vállvetve
váll; mit der Achsel zucken: vállat von

vállal; elfogad vmit

vállalat; vállalkozás

vállalkozás

vállalkozik; megtesz

vállalkozó

vállalkozó kedvű

vallás

vallásos

vallatás; kihallgatás

vállfa; ruhaakasztó

vallomás

vallomás; beismerés

vállrándítás

valóban; bizony

valóban; persze

valóban; tényleg



valódi; igazi; eben gerade recht: épp jókor;

es geschieht ihm recht !: úgy kell neki !; das

ist mir recht: ez nekem megfelelő; es ist mir

nicht recht: nincs ínyemre; jm. recht

machen: kedvére tesz vkinek; jm. recht tun:

kedvére tesz vkinek; er hat recht behalten:

neki lett igaza; du hast recht: igazad van; ich

wäre ein rechter Narr: tisztára bolond
valódiság

válogat; választ

válogatás

válogatás nélkül; vaktában

válogatós; finnyás

válogatott

válogatott csapat (sp)

válogatott játékos (sp)

válogatott (labdarúgó)

válogatott (sportoló/játékos)

válóper

valóság; realitás

valósággal

valóságos

valóságos; tényleges; reális

valószínű

valószínű; hihető; feltehető

valószínűség

valószínűtlen

valótlan; hamis

valótlanság

válság; válsághelyzet; krízis

válságos; kritikus

vált

vált; cserél

váltakozik

váltakozó áram

váltó (pénz)

váltó; staféta (sp)

váltóáram

váltófutás

váltóláz

váltópénz



változás

változás; átalakulás

változatlan

változatos

változékony

változó

változó; váltakozó

változó; változékony

változtatás

változtatás; átalakítás

változtatás; változás

valuta

valutaárfolyam

-val,-vel

-val,-vel együtt; -stul,-stül

vám

vámáru-nyilatkozat

vámbevallás

vámhivatal

vámkirendeltség

vámköteles

vámmentes; nem vámköteles

vámos

vámtisztviselő; vámhivatalnok

vámvizsgálat

van; áll; im Sterben liegen: halálán van; wie

die Dinge liegen: ahogy a dolgok állnak; a

dolgok állása szerint; jm. im Wege liegen:

útjában áll vkinek; ihm liegt viel daran:

érdeke; fontosnak tartja; das liegt mir: ez

nekem való; die Preise liegen hoch: az árak

magasak; die Preise liegen niedrig: az árak

alacsonyak; es liegt auf der Hand:
van; létezik; akad

van; rehtőzik

van vhol



van vmije; ich habe etwas: van valamim;

Durst haben: szomjas; Hunger haben: éhes;

Geld bei sich haben: van nála pénz; was hast

du ?: mid van ?; was hast du ?: mi bajod ?;

ich hätte eine Bitte: volna még egy kérésem;

ich habe nichts dagegen: nincs ellene

kifogásom; nem ellenzem; was habe ich

davon ?: mi hasznom belőle ?; etw. ist noch

zu haben: vmi még van; vmi még kapható;

ich habe noch zu arbeiten: még dolgoznom

kell; még van dolgom; ich habe damit zu tun:

dolgom van vele; er hat es eilig: sietős a

dolga; siet; er hat es gut: jó dolga van; ich

habe es satt: megelégeltem; ich habe

geschrieben: írtam; ich habe Geld gehabt:

volt pénzem; da hast du !: nesze !; da haben
vándor

vándorlás

vándorlás; vándorút

vándorol

vándorol (vad)

vánszorog

vár

vár; erőd

vár; várakozik

vár; várpalota

várakozás

várakozásteljes

várakozva

varangy

váratlan

váratlanul

varázs; átok

varázs; varázslat

varázsige

varázslatos; bűvös

varázsló

várfal

vargánya

varjú

város

városháza



városi lakótelep

városi tanács

városi; városias

városnézés

városnéző körséta; városnézés

váróterem

varr; megvarr

varrás; varrat

varrógép

varrónő

Varsó

vas; altes Eisen: ócskavas

vasal

vasalás; vasveret

vasaló

vasalt

vásár

vásárcsarnok; piaccsarnok

vásári kikiáltó

vásárló

vásárló érték

vásárló; vevő

vásárló; vevő (nő)

vásárlóerő

vásárlók könyve

vasárnap

vasárnapi

vasárnaponként; minden vasárnap

vasárnaponként; vasárnapi napokon

vásárváros

vasbeton

vasból való; vas-

vaskohászat

vaskorszak

vaskos

vaskos (átv.)

vastag; kövér; dagadt

vastagbél

vastagít

vastartalú; vasas



vasút

vasutas

vasúti alkalmazott

vasúti jegy

vasúti kocsi; vagon

vasúti pálya; zur Strecke bringen: leterít; lelő

(vadat); zur Strecke bringen: elfog (átv.)
vasúti talpfa

vasúti váltó

vászon

vászonból való; vászon-

vatta

-vá,-vé; zu Ende führen: véghezvisz; bevégez;

zu Felde ziehen: hadba száll; zur Schule

gehen: iskolába jár; zum ersten Mal: első

ízben; először; zu Mittag: délben; geboren zu

Wien: született Bécsben; von Haus zu Haus:

házról házra; zu guter Letzt
váz

váz (műsz)

váza

vázlat; körvonal

vázlat; vázlatrajz

vázlatos; sematikus

vázol; elbeszél; előad

vázolás; elbeszélés; előadás

vecsernye

véd; védelmez; óv; oltalmaz vmitől

véd; védelmez; síkraszáll vmiért

védekezés

védekezik

védelem

védelem; megvédés

védelem; oltalom

védelmi

védenc

védett terület

védjegy

vedlik

vedlik; tollát hullatja

védnök; pártfogó; patrónus



védnökség

védő (jog is); védelmező

védőboríték

védőoltás

védőőrizet

védtelen

védtelen; fedezetlen (sp)

védtelen; tehetetlen

vég; befejezés; Ende Juli: július végén;

letzten Endes: végeredményben; ein Ende

haben: végetér; ein Ende nehmen: végetér;

etw. ein Ende machen: véget vet vminek;

befejez vmit; etw. ein Ende bereiten: véget

vet vminek; befejez vmit; es nimmt kein

Ende: se vége se hossza; zu Ende führen:

befejez; véghezvisz; zu Ende bringen:

befejez; véghezvisz; zu Ende gehen: végéhez

közeledik; végét járja; zu dem Ende, daß ...:

avégett, hogy ...; azért, hogy ...; das dicke

Ende kommt nach: hátra van még a
végállomás

végbél

végbélnyílás

végbemegy; megtörténik

végbemegy; történik

végbemegy; történik; folyik; seine Artbeit

tun: munkáját végzi; dolgozik; jm. böses tun:

árt vkinek; vmi rosszat tesz vkivel; er hat zu

tun: dolga van; das tut gut: ez jólesik; es tut

mir leid: sajnálom; mir tut der Kopf weh: fáj
végcél

végeredmény

végérvényesen

véghezvisz

véghezvisz; elkövet

véghezvisz; elvégez; teljesít

véghezvisz; végrehajt

végigfut

végigharcol

végighúzódik

végigmond

végigrohan; végigsöpör



végigszámol; megszámol

végképp

végképp; szerfelett; végsőkig

végkövetkeztetés

végleges

végles

véglet; szélsőség; túlzás

végrehajt

végrehajt; foganatosít

végrehajt; kivitelez

végrehajtás; kivitelezés

végrehajtó

végrehajtó hatalom; karhatalom

végrendelet

végrendeleti

végső küzdelem

végső számla

végszó (színház)

végtag

végtelen

végtelen; vég nélkül

végtelenül boldog

végül; elvégre; mégis

végül; végre

végzés

végzés; határozat; jm. Bescheid geben:

útbaigazít vkit; er weiß Bescheid: tájékozott
végzés /röv./

végzet; sors

végzetes

végződés

végződik

végződik; das läuft darauf aus ...: ennek az a

célja ...
végződik; es läuft aus eines dasselbe hinaus:

egyremegy
végződik (nyelvt)

végződik vhogyan; sikerül vhogyan

vegyes

vegyi; kémiai

vegyítetlen



vegyített; grau meliertes Haar: őszbe vegyült

haj
vegyszerek

vegyület

vékony

vékony; sovány

vékony; sovány; gyér; híg

vékonybél

vékonyság; véznaság

vél

vél; sejt; gondol

vél; tart; talál

vél; vélekedik; ért

vele

vele; nála van

vélemény; megítélés

vélemény; szándék; die öffentliche Meinung:

közvélemény; der Meinung sein: azon a

véleményen van; meiner Meinung nach:

véleményem szerint
Velence

veleszületett

véletlen

véletlen; véletlenség

velős

velős; tömör

velőscsont

vélt; állítólagos

vén; von uralters her: ősidők óta; seit

uralters her: ősidők óta
vénasszonyos

vendég

vendégágy; pótágy

vendégfogadó; Einkehr halten: betér vhova

vendégfogadó; vendéglő

vendégjáték

vendégkönyv; emlékkönyv

vendéglátóipar

vendéglő

vendéglő; fogadó

vendéglő; vendégfogadó; Gasthaus im

Grünen: zöldvendéglő



vendéglős; fogadós

vendégszerepel (színház)

vendégszeretet; vendéglátás

vendégszerető

vendégszerető; szíves

vendégszoba

vendégszrető

vénül; öregszik

vény; recept

vér

ver; lüktet; dobog

ver; vereget; üt; ütöget

véradó

véradó akció

véraláfutásos

vérátömlesztés

vércsepp

véreb

véredény

véredény; ér

verekedés

verekedés; kézitusa

verekedik

verekedik; dulakodik

verekedik; párbajozik; einen Rekord

schlagen: rekordot megdönt; eine Schlacht

schlagen: csatát megvív; zu jm. schlagen sich:

vkihez áll; csatlakozik; ein schlagender

Beweis: döntő bizonyíték
verekszik

vérengzés; gyilkosság

véres

verés; ütések; ütlegek; Schlag zehn Uhr:

pontosan tíz óra
vereség

véreshurka

veret

veret; patkolás; in Beschlag nehmen: lefoglal;

elkoboz
vérfolt

vérfoltos; véres



vérhas

vérkép

vérkeringés

verkli

vérmérséklet; temperamentum

vérnyomás

vérontás

verődik; ütődik

verőér; véna

vérömlés

vérpad

vérrokon

vers

vers; költemény

verseng; versenyez

versengés; verseny; pályázat

verseny

verseny (átv.)

verseny; torna (sp)

versenyautó

versenybíró (sp)

versenybíró; zsűritag

versenyez (sp)

versenyfutás

versenyló

versenypálya

versenypálya (sp)

versenysport

versenysportoló

versenytétel

versszak

versszak; strófa

vérsüllyedés

vérszegény

vérszomj

vért ont

vért; páncél

vértanú; mártír

vértelen

vértócsa



vértől csepegő; véres

vérvizsgálat

vérzés

vérzik

vés

vés; farag

vese

vesepecsenye

vesepecsenye; es nieselt: szitál; szemerkél az

eső
vésés

véső

vessző

vessző (írásjel)

vessző; pálca

vesszőparipa

vesz

veszedelmes; veszélyes

veszekedik

veszekedő; civakodó

veszekedős

veszély; veszedelem; Gefahr laufen:

veszélynek teszi ki magát; auf die Gefahr hin,

daß ...: azt kockáztatva. hogy ...
veszélyeztetett

veszélytelen

veszett; wütend werden: dühbe jön; elfogja a

méreg
veszettség

veszettség; in Wut geraden: dühös lesz;

mérges lesz; sich in Wut reden: méregbe
vészfék

veszít

vészkijárat

vesződés; fáradság; strapa

vesződség; bajlódás

vesződséges; kellemetlen

vészt hozó

vesztegzár

vesztes

vesztes; ich bin ganz matsch: egészen

kivagyok



veszteség

veszteség; kár

vet

vétel (rádió)

vétel; vásár

vételár

vetélkedik; rivalizál

vetélkedik; törekszik

vetélytárs

vetélytárs; versenytárs; rivális

veteményes kert

vetés

vetít

vetítés

vetítőgép; vetítőkészülék

vetítővászon

vétkes; bűnös; er ist nicht schuldig zu helfen:

tem tartozik segíteni
vétkes; bűnös; galád

vétkezik

vétkezik; der Appetit vergehnt: elmegy az

étvágya; vor etw. vergehen: belepusztul;

belehal vmibe; vor etw. vergehen: elsüllyed
vetődik

vetőgép

vetőmag

vétség

vetület

vevő; vásárló

vevőkör; vevőközönség

vezekel; lakol; bűnhődik

vezényel; parancsol

vezércikk

vezérel (műsz)

vezérfonal

vezérigazgató

vezérkar

vezérképviselet

vezérmű; kormánymű (műsz)

vezet

vezet (autót)



vezet; igazgat; irányít

vezeték

vezetéknév; családnév

vezetés

vezetés; vezetőség

vezetési gyakorlat

vezető

vezető melletti ülés

vezető; vezér

vezetői jogosítvány

vezetőülés

vézna

vézna; cingár; csenevész

vhogy érzi magát

vhol lakó

vhol van

vhova beáll

vhová tart; irányt vesz vmerre

viasz

viasz-; viaszból való

viaszol

viaszos

vicsorít

vidám; jókedvű

vidám; víg

vidám; víg; örvendetes

vidámság

vidék; in der Provinz: vidéken

vidék; táj

vidéki

vidéki lak; kúria; villa

vidéki lakosság

vidéki város

videokamera

videokölcsönző

videomagnó

videotéka

vidra

víg; jókedvű

vig. (vezérigazgató) /röv./



víg; vidám; jókedvű

vigasz; Trost suchen: vigaszt keres; du bist

nicht ganz bei Troste: nem vagy észnél
vigasz; vigasztalás

vigasztal

vigasztalan

vigasztaló

vigasztalódik

vigasztalódik; auf etw. vertrösten: kecsegtet;

áltat vmivel
vígjáték

vígjáték; komédia; Komödie spielen:

komédiázik
vigyáz; figyel

vigyáz; ügyel

vigyázat; figyelem

vigyázat; figyelem; außer Acht lassen:

figyelmen kívül hagy
vigyorog

vihar

vihar; ítéletidő

vihar; zivatar

viharálló

viharkabát

viharos

viharos (átv. is)

viharosan fúj; száguld (szél)

viharvert; kopott

viharzó

vihog

világ; alle Welt: mindenki

világbajnok (sp)

világbéke

világegyetem; mindenség

világegyetem; világmindenség

világháború

világhatalom

világhírű

világi

világít

világít; fénylik



világítótorony

világnézet

világnézeti

világos

világos; fényes; érthető; tiszta (átv. is)

világosság; érthetőség

világosság; fényesség; tisztaság

világosszőke

világot járt

világpiac

világrekord; világcsúcs (sp)

világrekord; világcsúcs(idő) (sp)

világrész

világszövetség

világtérkép

világtól elzárkózott; világtól idegen

világtörténelem

világűr

világváros

villa

villám

villámcsapás

villámgyors

villámhárító

villámlik

villamos

villamosít

villamosság; elektromosság

villamossziget

villan

villan; felvillan

villanólámpa

villanyszerelő

villanytűzhely

villanyvezeték

villásreggeli

villog; csillog

villogás; csillogás

villogó

Vilma



Vilmos

Vilmos; Vili

viola

vipera

virág

virág; durch die Blume: virágnyelven

virágágy

virágállvány

virágcserép

virágcsokor

virágfüzér

virágkertészet

virágkor

virágos

virágtartó

virágzás

virágzás ideje

virágzik

virágzik; fejlődik; mach, daß du forstkommst

!: tűnj el !; hordd el magad !
virradat

virradat; hajnal

virsli

virul

visel (átv.)

visel (hivatalt)

visel; hord

visel; hord vmit; ihm kann man nichts

anhaben: nem fog ki rajta senki
visel (költséget)

visel (ruhát)

viselkedés; magatartás

viselkedés; magatartás; es ist keine

Art,daß...: micsoda dolog, hogy...; Möbel

aller Arten: mindenféle bútor
viselkedés; magaviselet

viselkedik

viselkedik; das dürfte ein Liter: ez egy liter

lehet
viselkedik vkivel



viselkedik; was führt sie zu uns ?: mi szél

hozta erre ?; etw. zu Ende führen: befejez;

véghezvisz vmit; einen Prozeß führen: pert

folytat; das groß Wort führen: ő viszi a szót;

zu etw. führen: vezet vmire; eredményez

vmit; etw. in Schilde führen: sántikál vmiben
vissza; hátra

visszaad

visszaad; visszaszolgáltat

visszaadás

visszacsapódás

visszadob; visszavet; visszahajít

visszaél (vmivel)

visszaélés

visszaemlékezik vmire; megemlékezik

visszaesik; hátraesik

visszaeső

visszafejlődik

visszafejlődik; hanyatlik

visszafekszik

visszafizet

visszafog; visszatart

visszafordít

visszafordul; hátrafordul

visszafordulás

visszagondol

visszahajt

visszahatás

visszaható (nyelvt)

visszahelyez; visszatesz

visszahelyez; visszatesz (a helyére)

visszahív

visszahonosít

visszahoz

visszahőköl; visszahökken

visszahúz; félrehúz; félrevon

visszahúzódik

visszaigazít

visszajön

visszakap; visszanyer

visszakap; visszaszerez



visszakiabál

visszakísér

visszaköltözik

visszaköszön

visszaköszön; danke !: köszönöm !

visszakövetel

visszakövetelés

visszalép

visszamarad; megmarad

visszamegy

visszamenően; rückgängig machen:

érvénytelenít
visszanéz

visszanyer

visszanyer; visszakap

visszapillantás

visszariad; visszahőköl

visszás; fonák

visszás helyzet; fonákság

visszaszolgáltat; visszatérít

visszaszorít

visszatart

visszatart; tartóztat

visszatart; visszafojt; elnyom

visszataszít; undort kelt; der Kälte

widerstehen: jól bírja a hideget
visszataszító

visszatér

visszatér; visszajön

visszatérés

visszatérít

visszatesz

visszatetszik

visszatükröz

visszatükröződik

visszatükröződik; visszaverődik

visszaút

visszautasít

visszautasítás

visszautazik

visszaültet; hátra ültet



visszaüt

visszaüt; visszafajzik

visszavágó (mérkőzés)

visszaver

visszaver (fizika)

visszaver; visszavet

visszaverődés

visszaverődik

visszavesz; visszavon

visszavezet

visszavezet; visszatésít

visszavon

visszavonás

visszavonhatatlan

visszavonul

visszavonulás; hátrálás

visszefordít

visszértágulat

visszeseés; hanyatlás

visszfény; ellenfény

visszhang

visszhangzik

visszutasít; elvet (nem fogad el)

visz; hoz; szállít

visz; szállít

viszály

viszály; veszekedés

viszály; viszálykodás

viszket

viszonoz

viszonoz; válaszol

viszont; es gibt Gründe dafür, daß:

megvannak az okaim arra, hogy ...; ich bin
viszontagságok

viszontlát

viszontlát; auf Wiedersehen !: a

viszontlátásra !viszontszolgálat

viszonzás

viszonzatlan

viszony

viszony; kapcsolat



viszonylagos

viszonylat

viszonyok; körülmények

viszonyszó

Visztula

vita

vita; nézeteltérés

vitamin

vitás

vitás kérdés

vitás; kétes; kérdéses

vitathatatlan

vitatkozik

vitatott

vitázik; vitatkozik

viteldíj; fuvardíj; menetdíj

vitorla

vitorlás

vitorlásverseny

vitorlázás

vitorlázat

vitorlázik

vitorlázó

vitorlázó repülőgép

vív

vívás

vívmány

vivő; hordozó

víz

víz; vizek

vízállás

vízállásmutató

vízálló; vízhatlan

vízbe fojt

vízbe fullad

vízcsap

vizel

vizelet

vízellátás

vizes; vizenyős



vízesés

vizeskancsó

vizespohár

vízfejű

vízfelszín; víztükör; vízfelület

vízfesték

vízfürdő

vízgyűjtő; víztartály

vízhatlan

vízhatlan csizma

vízhiány

vízhullám

vízilabda

víziló

vízisikló

vízisport

víziszony

víziút

vízkór

vízmedence

vízmű

víztároló; víztározó

víztelen; víz nélküli

vízum

vízumkényszer

vízummentes

vízválasztó

vízvezeték

vízvezetékcsatlakozás

vizsga

vizsga; sein Examen bestehen: levizsgázik

vizsgál; vizsgálgat; szemügyre vesz

vizsgálat

vizsgálat; próba

vizsgálati eljárás

vizsganap

vizsgázó

vizsgáztat

vizsgáztató

vizsla



vízszintes

vkié; vki tulajdona; hozzátartozik;

odatartozik; wem gehört dieses Buch ?: kié

ez a könyv ?; es gehört mir: az enyém; das

gehört sich nicht: ez nem illik
vkié; vkinek a ...

vkihez hasonlítja magát

vkin vmit megérez

vkinek a fia

vkinek a szeme világa

vkinek az idősebb fia/lánya

vkire üt; hasonlóvá válik vkihez

vkit megillető

vki/vmi alá tertozik

vki/vmi felé fordul

vki/vmi felé kap; nyúl

vmi alá rak

vmi ellenére; vmivel szemben

vmi érdekében; érte

vmi felé fordít

vmi felé hajlik

vmi felé hajlít

vmi felé tart; halad

vmi után

vmi után kap

vmibe bevon

vmiben bővelkedő

vmiből él

vmie fordít

vmiért; érte

vmiért igazolja magát

vmihez hozzámér

vmihez képest

vmihez legközelebb

vmihez tartja magát; den Atem anhalten:

visszafojtja a lélegzetét; um etw. anhalten:

megpályáz vmit
vmilyen helyzetbe hoz (átv.)



vmilyennek szán; du bist gemeint: rólad van

szó; er meinte es ja nur gut: hiszen csak jót

akart; jószándékból tette; das will ich meinen

!: meghiszem azt !; gedenke meiner !: gondolj

rám !; emlékezzél meg rólam !
vmilyennek talál

vmin innen

vminek a beállta

vminek a kétszerese; vminek a duplája; ums

Doppelte größer: kétszerakkora
vminek a lényege

vminek a teljes volta; összesség

vminek szenteli; odaadja magát

vminek útját egyengeti

vminél fogva; vmi következtében

vminél fogva; vmi szerint

vmire irányul (átv.); über etw. hinausgehen:

felülmúlik vmit
vmire rászoruló

vmiről nem tudó

vmiről való tudomás

vmit iletően

vmit vkinek/vminek szentel; ráfordít

vmit vmivel borít

vmivé válik; vmilyenné válik

vmivel körülrak; körülültet

vmivel szomszédos

vmi/vki felé megy

vmi/vki helyett

vmvel betelt

vonakodik

vonakodik; szabódik; tiltakozik

vonakodik vmitől

vonal

vonal (tel.); von Amts wegen: hivatalból

vonal; vonás; Strich für Strich: pontosan

vonalkáz

vonalzó

vonás; húzás

vonás; vonal; aus dem Zug kommen: kijön a

lendületből; Zug um Zug: azonmód;
vonat



vonatcsatlakozás

vonatkozás

vonatkozás; vonatkoztatás

vonatkozik

vonatkozóan

vonatkoztat

vonít; vonyít; szűköl

vonó

vonósnégyes

vonszol; hurcol; cipel

vontat

vontató; traktor

vontatóhajó

vontatókötél

vontatott

vonz

vonzalom

vonzódás; rokonszenv

vő

vö. (vesd össze) /röv./

vödör

vőlegény

völgy

völgynek le

vörheny; skarlát

vörös áfonya

vörös hajú

vörösbegy

vörösbor

vörösfenyő

vöröshagyma

vörösréz

vörösrézből való; vörösréz-

vulkanikus

x-edik; zum x-ten Male: x-edszer; zum x-

tenmal: x-edszer
x-láb

x-lábú

X-sugár; röntgensugár

x-szer

zab



zabál

zabdara; zabpép

zabla

zabpehely

zabszem

zacskó

zacskó; erszény

Zágráb

zagyvalék; zagyvaság

zagyvaság (beszéd)

zaj; zörej

zaj; zsivaj

zajló jég

zaklat; háborgat

zaklat; molesztál

zakó

zakó; kosztümkabát

zálog

zálogház

zamat

zápor

záporeső

zár; sorompó; gát; torlasz

záradék

zarándok

zárás

zárható

zárkózott

zárkózott; visszavonult; er will es

zurückhaben: vissza akarja kapni
zárlat

zárójel

zárójelbe tesz

zárol

zárolás

záróra

záróvonal

zárt

zárt; csukott

zárthelyi dolgozat

zártszék (színház)



zárul

zárva; csukva

zárva marad

zászló; lobogó

zátony

zátonyra fut

zátonyra fut (hajó)

zavar

zavar; zavarodottság

zavarás

zavargás; forrongás

zavargások; bonyodalmak

zavaros

zavaros; homályos

zavaros; kusza

zavarossá tesz

zavart; feldúlt

zavart; zavarodott; jn. verlegen machen:

zavarba hoz vkit; verlegen sein: zavarban
zavartalan

zebra

zebra; gyalogátkelőhely

zegzugos; szabálytalan

zeke

zeller

zendülés

zendülés; lázadás

zene; muzsika

zenei; zeneértő

zenekar

zenél; muzsikál

zenélő óra

zenész; muzsikus

zeneszerző

zerge

zergebak

zilált

ziláltság; zavar; in Verwirrung geraten:

összekavarodik
zivatar; fergeteg



zivatar; ich war gewitzig: résen voltam;

durch etw. gewitzig: okulva vmin/vmiből
zizeg; zörög

zokni

zokog

zokon vesz

zománc

zongora

zongorázás

zongorista

zord; nyers

zöld

zöldbab

zöldes

zöldpaprika

zöldség

zöldségféle

zöldtakarmány

zöldül; zöldell

zöldvendéglő; kiskocsma

zömök; köpcös

zömök; vaskos

zöngés (nyelvt)

zöngétlen (nyelvt)

zörej

zörej; zaj

zörgés; csörgés

zörget; kopogtat

zörög; dörömböl

zubbony

zúg; morajlik

zúg; morajlik; háborog

zúg; süvölt

zúg; zümmög

zúg; zsong; zuhog

zúgás; zsivaj; er lebt in Saus und Braus:

dínom-dánom az élete
zugkereskedelem; feketekereskedelem

zuhanás

zuhany

zuhany; tus



zuhanyozik

zuhanyzófülke; zuhanyozófülke

zuhatag; vízesés

zuhog; es hagelt: jégeső esik

zuhog; kopog; ver

zúzdába ad

zúzmara

zuzmó

zúzódás

zümmög; dong; zúg; dúdol

zűrzavar; forgatag

zűrzavar; kavarodás

zűrzavar; rendetlenség; összevisszaság

zsák

zsákmány

zsákmányol

zsákutca

zsálya

zsámoly

zsarnok

zsarnoki

zsarnokoskodik

zsarnokság

zsázsa

zseb

zsebkendő

zsebkendő; das ist mir schnuppe: bánom is

én; nekem mindegy
zsebkés

zsebkönyv; notesz

zseblámpa

zsebóra

zsebre vág

zselatin

zsemle

zsemle; cipó

zsemlemorzsa

Åzsia

zsibáru

zsidó

zsidó nő



zsigerek

Zsigmond

zsilip

zsindely

zsineg; spárga

zsinór; zsineg; über die Schnur hauen: kirúg

a hámból
zsír

zsír; zsiradék; háj

zsiráf

zsíros; hájas; elhízott

zsíros; kövér

zsírtalan

zsivaj; zenebona; er radebrecht das

Ungarisch: töri a magyart
zsold

zsoldos

zsoltár

zsörtölődik

zsúfolt

zsúfolt; túlzsúfolt

zsugori

Zsuzsanna

zsűri



jelentés
Abb. (Abbildung)

der/die/das

1. ablassen; 2. unterlassen

Alphabet (s)

Fenster (s)

Fensterbrett (s)

Fensterbank (e)

Scheibe (e)

Laden (r)

Wischer (r)

Scheibenwischer (r)

Fensterscheibe (e)

abnorm

Träumerei (e)

Illusion (e)

träumerisch

phantasieren

abbilden

figurieren

vorstellen

darstellen
Vorstellung (e)

Bandreif (r)

Tischdecke (e)

Tischtuch (s)

Stahl (r)

stählern

stählern

stählen

Zimmermann (r)

zimmern

verleihen

erteilen

geben

erweisen

1. Portion (e); 2. Ration (e); 3. Satz (r); 4. Schuß (r)

1. dosieren; 2. rationieren

1. freigebig; 2. freigiebig

Beitrag (r)



Sendung (e)

Kauf (r)

Verkaufsvertrag (r)

Angabe (e)

Daten (Pl.)

insofern

Assistent (r)

Administration (e)

administrieren

Admiral (r)

1. Abgabe (e); 2. Steuer (e)

Sender (r)

geben s.

bieten s.

schicken s.

anschlagen

Steueramt (s)

steuerpflichtig

1. Schenkung (e); 2. Spende (e)

stiften

1. steuerfrei; 2. zinsfrei

adoptieren

1. schuldig; 2. Schuldner (r)

Funkturm (r)

gegebenfalls

Gegebenheit (e)

1. steuern; 2. zinsen

affektieren

Affektierheit (e)

Heidelbeere (e)

Afrika

afrikanisch

Afrikaner (r)

Zweig (r)

Zacke (e)



Arm (r)

Zweig (r)

Reis (s)

Ast (r)

Ästchen (s)

Geweih (s)

1. Windhund (r); 2. Windspiel (s)

zweigig

aufbäumen (s.)

Skrupel (r)

Anstand (r)

Greis (r)

bedrücken

ängstigen

besorgniserregend

Junggeselle (r)

Besorgnis (e)

Sorge (e)

1. ängstigen s.; 2. sorgen

besorgen

bekümmert

bang

besorgt

agil

Agitation (e)

agitieren

Agitator (r)

agrarisch

agressiv

Agronom (r)

Bett (s)

Hirn (s)

1. durchtrieben; 2. spitzfindig

1. Lehm (r); 2. Ton (r)

irden

lehmig

1. Fang (r); 2. Stoßzahn (r)

Beet (s)



bettlägerig

Lende (e)

Schurz (r)

Vorleger (r)

Hirnhaut (e)

Bettüberzug (r)

zerebral

Kopfarbeit (e)

Bettwäsche (e)

1. abarbeiten s.; 2. abplagen; 3. totarbeiten (s.)

totfahren

abhetzen

abjangen

titschießen

erstechen

totschlagen

erschlagen

1. Geschütz (s); 2. Kanone (e)

Gehirn (s)

sovielmal

sooft

statt

daranhalten (s.)

Andacht (e)

andächtig

inbrünstig

wo

woher

woraus

wohin

Lippe (e)

Lippenstift (r)

Geschenk (s)

Gabe (e)

spendieren

schenken

spenden



Bescherung (e)

1. empfehlen; 2. widmen; 3. zuschreiben

1. Empfehlung (e); 2. Referenz (e); 3. Widmung (e); 4.

Zuschrift (e)
Geleitwort (s)

Angebot (s)

Antrag (r)

empfehlenswert

tunlich

empfehlbar

1. anerbieten (s.); 2. empfehlen s.

rekommandiert

Einschreiben (s)

Einschreibebrief (r)

eingeschrieben

Tür (e)

Türstock (r)

Ohnmacht (e)

ohnmähtig

Akazie (e)

Hindernis (s)

Hemmung (e)

Hürde (e)

hintertreiben

unbehindert

anstandslos

nörgeln

Akademie (e)

wollen



mögen

Wille (r)

Wille (r)

Willensstärke (e)

ungewollt

unabsichtlich

Willensäußerung (e)

eigenwillig

woher

irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches

irgendeiner/irgendeine/irgendeines

irgendwann

irgendein

Galgen (r)

Akzent (r)

Aktion (e)

wer

derselbe/dieselbe/dasselbe

der/die/das

welcher/welche/welches

wessen

wem

wen

dann

damalig

damals

akkumulieren

Schacht (r)

Mine (e)

Akt (r)

Aktentasche (e)

aktiv

Aktivist (r)

Aktivität (e)

aktuell



unter +A

darunter

herunter

daruntergeben

1. unterstehen; 2. unterstehn; 3. unterstellen s.

unterstellen

1. untergraben; 2. unterwühlen

nagen

Alabaster (r)

darunter

geben s.

nachgeben

nachstehend

unterschätzen

niedrig

nieder

Tief (s)

1. Kellergeschoß (r); 2. Kellerschoß (r)

Tunnel (r)

unterstreichen

unterziehen

1. signiseren; 2. unterschreiben; 3. unterzeichnen

1. Signatur (e); 2. Unterschrift (e)

Alois

Figur (e)

Form (e)

Gestalt (e)

Figur (e)

formell

vorstellen

gestalten

darstellen

bilden

Darstellung (e)

Gestaltung (e)

formbar



Gaukelei (e)

formlos

formfest

gestalten s.

Gestaltung (e)

untertauchen

untertauchen

Almossen (s)

Subjekt (s)

Nennfall (r)

Werfall (r)

subjektiv

unterdrücken

Basis (e)

gegr. (gegrünget)

Grundlage (e)

Fundament (s)

Grundstellung (e)

Grundsatz (r)

Grundbau (r)

Grundidee (e)

Grundbedingung (e)

Grundstufe (e)

Grundstufenprüfung (e)

fundieren

basieren

stiften

gründen

1. Gründung (e); 2. Stiftung (e)

Gründer (r)

Stifter (r)

1. Stift (r); 2. Stiftung (e)

grundverschieden

1. gehörig; 2. gründlich

reiflich

Grund (r)

Grundriß (r)

Satzung (e)

Grundfarbe (e)

1. grundlos; 2. unbegründet



Stock (r)

beruhen

1. fundamental; 2. grundlegend

Grundfehler (r)

Kardinalfrage (e)

Gründung (e)

Maske (e)

Larve (e)

Maskenball (r)

maskieren s.

1. unterordnen; 2. unterstellen

Satzgefüge (s)

untergeordnet

hörig

unterstützen

unterlegen

fundieren

Untersützung (e)

unterbreiten

unterlegen

Unterlage (e)

unterschieben

1. binnen +D/+G; 2. unterhalb +G

unter +D

während +G/+D

unterhalb

darunter

verschlagen

1. heimtückisch; 2. hinterhältig

bösartig

Untertan (r)

unterwerfen

untertan

1. unterwerfen s.; 2. unterziehen s.

Demut (e)

demütig

ergeben

1. albanesisch; 2. albanisch

Albaner (r)



Albanien

1. Aftermiete (e); 2. Untermiete (e)

Untermieter (r)

Afterweisheit (e)

Album (s)

1. tarnen; 2. verkleiden

Segen (r)

unselig

gesegnet

Opfer (s)

opfervoll

aufopfernd

Vizepräsident (r)

Unterbau (r)

Oberstleutnant (r)

Tiefland (s)

Tiefebene (e)

Algebra (e)

Algerien

algerisch

Algerier (r)

Alibi (s)

kaum

kaum

kaum

Hefe (e)

infam

hundsgemein

Gemeinheit (e)

Steckkontakt (r)

anläßlich

gelegentlich +G

gelegen

1. paßlich; 2. tauglich

1. taugen; 2. verwendbar

angemessen



fähig

geeignet für +A

wohl

1. ungebührlich; 2. ungeeignet; 3. unpassend; 4. untauglich

ungelegen

anstellen

verwenden

anpassen s.

umstellen s.

gefügig

Angestellte (r)(e)

angewandt

1. okkasionel; 2. zufällig

gelegentlich

Gelegenheit (e)

Anlaß (r)

Unterarm (r)

1. Bau (r); 2. Konstitution (e)

1. Bestandteil (r); 2. Ersatzteil (s)

Alkohol (r)

alkoholfrei

Alkoholeinfluß (r)

1. alkoholhaltig; 2. alkoholisch

Alkoholverbot (s)

prägen

Schaffung (e)

Schöpfung (e)

1. Konstitution (e); 2. Verfassung (e)

Kunstschaffende (r)

1. Schöpfer (r); 2. schöpferisch

produktiv

Handel (r)

feilschen

Kuhhandel (r)



Nachschlüssel (r)

1. Kinn (s); 2. stehen

anstehen

verhalten s.

stellen s.

nachstehen

Staat (r)

Putsch (r)

Staatsmann (r)

Staatsoberhaupt (s)

staatlich

volkseigen

Staatsoper (e)

1. nationalisieren; 2. verstaatlichen

1. Staatsangehörige (r)(e); 2. Staatsbürger (r)

1. Nationalität (e); 2. Staatsangehörigkeit (e)

Staatssekretär (r)

Staatsanwalt (r)

Staatsexamen (s)

1. beständig; 2. fest; 3. permanent; 4. standhaft

Sitz (r)

fix

ständig

Bestand (r)

stabilisieren

Zustand (r)

1. Umstand (r); 2. Wesen (s)

Verfassung (e)

1. Posten (r); 2. Stelle (e); 3. Stellung (e)

Stand (r)

Stand (r)

Job (r)

Position (e)

Stellungnahme (e)

Standpunkt (r)

1. stellenlos; 2. stellungslos

1. Tier (s); 2. Viech (s)

tierisch



Zoo (r)

Fabel (e)

1. Tierarzt (r); 2. Veterinär (r)

Zoologie (e)

zoologisch

Tierzucht (e)

Tierzucht (e)

herumstehen

1. unbeständig; 2. unstet

1. beharrlich; 2. beständig; 3. charakterfest

standhaft

angeben

stellen

behaupten

vorgeben

Behauptung (e)

Versicherung (e)

Aussage (e)

Prädikat (s)

angeblich

1. Kiefer (r); 2. Kinnbacke (e)

stehenlassen

Stehplatz (r)

Stahlampe (e)

Station (e)

schal

1. Gestell (s); 2. Stellage (e)

Regal (s)

Ständer (r)

Gerüst (s)

Apfel (r)

Apfelmus (r)

Apfelmus (r)

Apfelkuchen (r)

schlaflos

träumen

Träumerei (e)

träumen

verträumt

Träumer (r)



1. schläfrig; 2. verträumt

schläfrig

Schläfrigkeit (e)

Pseudonym (s)

1. tückisch; 2. unwahr

hinterlistig

1. Arglist (e); 2. Tücke (e)

Hinterlist (e)

1. Streu (e); 2. Traum (r)

schlaftrunken

traumhaft

1. Langschläfer (r); 2. Siebenschläfer (r)

Geklagte (r)

Alm (e)

Alpinismus (r)

Alpen

verkleiden s.

maskieren

Unterstufe (e)

Unterhose (e)

Unterwächse (e)

Unterteil (r)(s)

Unterrock (r)

Unterkörper (r)

scheinheilig

schlafen

gewöhnlich

durchwegs

i.allg. (im allgemeinen)

Untergrund (r)

allgemein

gemein

allgemeingültig

Grundschule (e)

Allgemeinbildung (e)

allseitig

Generalstreik (r)

verallgemeinern

Schlafmittel (s)



1. Leib (r); 2. Unterleib (r)

Dickmilch (e)

1. Unterfertige (r)(e); 2. Unterzeichnete (r)(e)

Unterführung (e)

unterliegen

untenhin

untenher

unterernährt

verschlafen

Schlafwandler (r)

Schlaf (r)

Gestell (s)

Unterwelt (e)

Schläfer (r)

1. sva. (soviel aus); 2. svw. (soviel wie)

Amateur (r)

derjenige/diejenige/dasjenige

wiewohl

Ambition (e)

1. Ambulanz (e); 2. Ambulatorium (s)

ambulant

jedoch

solange

dabei

womit

woran

worein

woraus

worauf

worunter

wofür

wozu

wofür

wozu

wobei

1. wofür; 2. woran; 3. worauf



woran

soviel

inwiefern

wofern

soweit

Amerika

amerikanisch

Amerikaner (r)

was

worunter

worunter

wodurch

wogegen

wovor

wonach

wonach

worin

worin

weshalb

1. bis; 2. ehe

als

wann

wo

wie

worüber



sowie

1. seit; 2. seither

seitdem

worüber

wovon

worum

Trug (r)

wovor

verwundern

Anarchist (r)

Anatomie (e)

lustwandeln

ohne

England

englisch

Engländer (r)

Englisch (s)

Aal (r)

angelsächisch

Engel (r)

Enquete (e)

seinerzeit

desto

insofern

Anton

Antenne (e)

Abstinenzler (r)

Antiquariat (s)

Antiquar (r)

Mütterchen (s)

1. Materie (e); 2. Material (s); 3. Stoff (r); 4. Substanz (e)

Materialeinkauf (r)

Stoffwechel (r)

materiel

Sachschaden (r)

Mittel (Pl.)



Materiallieferung (e)

mütterlich

mütterlicherseits

Mutterliebe (e)

Muttermal (s)

Matrikel (e)

Sandesamt (s)

Muttersönchen (s)

1. Gebärmutter (e); 2. Schoß (r)

Muttersprache (e)

Mutterschaft (e)

splitternackt

Muttermilch (e)

Mütterchen (s)

Schwiegermutter (e)

Vater (r)

Nonne (e)

ebben

Schwund (r)

väterlich

väterlicherseits

Ebbe (e)

vaterlos

elternlos

Stift (r)

hegen

pflegen

Pflege (e)

ungepflegt

pflegen s.

1. Pfleger (r); 2. Wärter (r)

1. Krankenschwester (e); 2. Pflegerin (e)

Schwiegervater (r)

Schwiegereltern (Pl.)

Apostel (r)

kleinweise

April (r)

fein

1. Knappe (r); 2. Page (r)

1. Annonce (e); 2. Inserat (s)



Klein (s)

Kleinarbeit (e)

Kleingeld (s)

Wechselgeld (s)

haarklein

Preis (r)

Flut (e)

Strom (r)

Fluß (r)

Strömung (e)

Pfriem (r)

Ahle (e)

Stichel (r)

arabisch

Araber (r)

fluten

treiben

1. Flußaustritt (r); 2. Schwall (r)

Überschwemmung (e)

Schwall (r)

Flut (e)

Preisangebot (s)

Gebot (s)

Strom (r)

Stromkreis (r)

strömen

Bügel (r)

Lichtausfall (r)

Gold (s)

Goldstück (s)

1. Proportion (e); 2. Verhältnis (s)

golden

Goldstück (s)

Goldmedaille (e)

Godmünze (e)

Godwert (r)

Goldfisch (r)

verhältnismäßig

verhalten s.



Goldschmied (r)

1. ebenmäßig; 2. proportional; 3. proportioniert; 4.

verhältnismäßig
goldig

golden

1. Ebenmaß (s); 2. Proportionalität (e)

golden

unverhältnismäßig

Goldwährung (e)

Spanne (e)

atmen

ernten

1. Ernte (e); 2. Getreideernte (e)

Schnitter (r)

Mähdrescher (r)

Mast (r)

Angesicht (s)

Gesicht (s)

Wange (e)

Backe (e)

unverschämt

Anmaßung (e)

Schminke (e)

Mimik (e)

Bildnis (s)

Porträt (s)

Porträtist (r)

Miene (e)

Antlitz (s)

Preistreiber (r)

Preisenhöhung (e)

1. Preisermäßigung (e); 2. Preisnachlaß (r)

Kurs (r)

argentinisch

Argebtinier (r)

Argentinien

Flutwelle (e)

Arie (e)

Preisschwankung (e)

Arithmetik (e)



Preisliste (e)

Arkade (e)

Preisstufe (e)

Preisunterschied (r)

Preisherabsetzung (e)

Preissenkung (e)

Ränke (Pl.)

Preisbestimmung (e)

tönen

Tönung (e)

schattig

Schatten (r)

schattieren

Graben (r)

Aroma (s)

Gerste (e)

Preispolitik (e)

hinwärts

schaden

schädigen

unschädlich

harmlos

1. schuldlos; 2. unschuldig

unverschuldet

arglos

Unschuld (e)

Arterie (e)

Ware (e)

1. ausbieten; 2. verhandeln

feilbieten

Artikel (r)

1. Kaufhaus (s); 2. Warenhaus (s)

Warenliste (e)

Verrat (r)

1. Verräter (r); 2. verräterisch

vertreiben

Vertrieb (r)

Warenzulieferer (r)

Güterproduktion (e)

Partie (e)



Posten (r)

beliefern

1. Waise (e); 2. Waisenkind (s)

Stiefmütterchen (s)

Steigerung (e)

Hochwasser (s)

Katastrophengebiet (s)

1. Arsenal (s); 2. Zeughaus (s)

Preissturz (r)

graben

schürfen

Grabung (e)

Ausgarbungen (Pl.)

gähnen

Spaten (r)

Assistent (r)

1. Assistentin (e); 2. Sprechstundenhilfe (e)

Frau (e)

Fr. (Frau)

Weibchen (s)

frauenhaft

Mineral (s)

mineralisch

Mineralogie (e)

Mineralwasser (s)

As (s)

Sau (e)

dörren

gedörrt

Dürre (e)

Lagerbier (s)

1. Tafel (e); 2. Tisch (r)

Tischtennis (s)

1. Mundtuch (s); 2. Serviette (e)

1. Schreiner (r); 2. Tischler (r)

Tischlerei (e)

Tischlerei (e)

1. Tafelrunde (e); 2. Tisch (r)



Ausbruch (r)

durchwollen

1. hindurch; 2. lang

über +A

hinüber

übergeben

verabreichen

übermitteln

1. bestellen; 2. einhändigen

überbringen

überantworten

überlassen

Übergabe (e)

nachhängen

umhängen

1. umändern; 2. umbilden; 3. umsetzen

umgestalten

umformen

umbilden s.

wandeln s.

Pauschale (s)

verstellen

verschlafen

1. durchnässen; 2. aufweichen

durchnässen

umkippen

durchschlüpfen

überfallen

überschlagen

umschlagen

Umschlag (r)



überschnappen

überwerfen

1. redigieren; 2. überarbeiten; 3. umarbeiten

durchbrennen

durchbrennen

durchmachen

erleben

gegenüber +D

einräumen

überlassen

abtreten

überlassen s.

umbauen

durchlassen

durchzwängen

durchfallen

durchleuchten

umfassen

umschlingen

umfassend

Durchfluß (r)

überströmen

umschlagen

umkehren

umlegen

umwälzen s.

Überschlag (r)

umprägen

überlaufen

überfahren

1. durchdenken; 2. durchgehen

überdenken

umwälzen

Übertretung (e)

Durchfahrt (e)

passieren

umstimmen

abwälzen

schrill

1. durchdringen; 2. durchschlagen



undurchdringlich

umlegen

verstellen

umsetzen

versetzen

athenisch

überbrücken

Überbau (r)

unüberbrückbar

übertragen

überholen

durchstreichen

überziehen

Durchstrich (r)

umschreiben

Umschrift (e)

tränken

überspannen

verschwitzen

1. Durchlaß (r); 2. Passage (e)

D-Wagen (r) (Durchgangswagen)

Durchweg (r)

überspielen

umschalten

1. umarmen; 2. umfangen

übersetzen

überfahren +A

Überfahrt (e)

Hinüberfahrt (e)

umbilden

umbilden s.

Umschulunglehrgang (r)

vermaledeit

verteufelt

verflixt

verdammt

verzweifelt



1. übersiedeln; 2. überziehen

wegziehen

umziehen

übersiedeln

umbinden

umklammern

1. absuchen; 2. durchstöbern

durchsuchen

Mittelmaß (s)

Durchschnitt (r)

Durchschnittslohn (r)

Durchschnittsmensch (r)

Mittelhöhe (e)

durchschnittlich

mittelmäßig

atlantisch

Atlantik (r)

durchschauen

durchblicken

durchsehen

1. durchblicken; 2. durchsehen

dursichtig

übersteigen

überschreiten

übertreten

Athlet (r)

Athletik (e)

quer

durchschießen

durchschlagen

übersteigen

übergehen

überspielen

setzen

durchfahren

Übergang (r)

Durchgang (r)

Übergang (r)

vorübergehend

Durchfuhr (e)



Durchmesser (r)

durchgehen

durchsehen

durchdrängen

durchdrängen s.

überreichen

präsentieren

überreichen

Fluch (r)

durchlesen

Atom (s)

Kernphysiker (r)

atomisieren

umkleiden s.

umziehen s.

1. umkleiden; 2. umziehen

1. überschütten; 2. umschütten

vererben

vererben s.

übertreten

übergehen

Übertritt (r)

pausen

umladen

überladen

überstürzen

sichten

übertragen

übersehen

umsteigen

umstellen

1. umsteigekarte (e); 2. Umsteigkarte (e)

umrechnen

verklärt

durchsickern

durchwirken

überlaufen

durchscheinen

durchstudieren

überblicken



übersehen

überschauen

1. Überblick (r); 2. Überschau (e); 3. Übersicht (e)

Durchsicht (e)

unübersichtlich

1. übersehbar; 2. übersichtlich

1. überwintern; 2. wintern

überwintern

verpflanzen

umsiedeln

umsiedeln

übertreten

Übertritt (r)

übertragen s. auf +A

1. überlegen; 2. verlegen

übersetzen

Übersetzung (e)

überfüllen

passieren

Durchbruch (r)

übersetzen

hinwegsetzen

überschlagen

überspringen

überweisen

1. Transfer (r); 2. Überweisung (e)

Überweisungskonto (s)

Durchfahrt (e)

Durchreise (e)

durchfahren

durchreisen

Durchreisevisum (s)

1. fortpflanzen; 2. übertragen; 3. verpflanzen; 4. versetzen

durchschlagen

Durchschlag (r)

durchschneiden

1. Durchschnitt (r); 2. Durchstich (r)

umsetzen

umtauschen

verkehren s.



verwandeln s.

verkehren

verwandeln

aufbügeln

durchfinden (s.)

1. annehmen; 2. entgegennehmen; 3. übernehmen

empfangen

durchnehmen

1. Annahme (e); 2. Empfang (r); 3. Entlehnung (e); 4.

Übernahme (e)
Empfangsbestätigung (e)

Empfänger (r)

durchführen

überführen

durchzucken

durchwachen

überführen

übersetzen

durchbringen

Durchfuhr (e)

Übertrag (r)

übertragen

1. durchmustern; 2. revidieren

durchforschen

visitieren

Übersicht (e)

Revision (e)

überziehen

Durchzug (r)

vetterschaft (e)

August (r)

Australier (r)

Australien

Österreich

Auto (s)

Autobus (r)

Automat (r)

Waschautomat (r)

Automobil (s)

Autobahn (e)

Automechaniker (r)



Autofahrt (e)

Autorennen (s)

Rennfahrer (r)

Autofahrer (r)

Autofahrt (e)

ranzig

profan

damit

jener/jene/jenes

Deine (s)

Ganze (s)

vorhin

ersterer/erstere/ersteres

mein/meine/mein

meiner/meine/meines

Meine (s)

Herweg (r)

Rechte (r)(e)

kaum

ihrerseits

ihrerseits

sein/seine/sein

ihr/ihre/ihr

Ihr/Ihre/Ihr

1. Ihr/Ihre/Ihr; 2. Seine (e)

Ihre (s)

Ihren (Pl.)

1. Ihr/Ihre/Ihr; 2. Seine (e)

Ihren (Pl.)

1. Ihre (s); 2. ihr/ihre/ihr; 3. Seine (e)

sein/seine/sein

seiner/seine/seines



ihrer/ihre/ihres

Seinen (Pl.)

Ihren (Pl.)

1. Ihre (s); 2. ihr/ihre/ihr; 3. Seine (e)

1. unterdes; 2. unterdessen

1. d.h. (das heißt); 2. d.i. (das ist)

eher

1. vor; 2. vordem

deswegen

dessenthalben

indesen

daneben

dann

überdem

obendrein

vollends

außerdem

stracks

sogleich

gleich

fristlos

identisch

gleichbedeutend

identifizieren

Identität (e)

seither

seitdem

nachher

azurn

danach

asiatisch

Asiat (r)



in +A

nach +D

1. Bohne (e); 2. Figur (e); 3. Marionette (e)

Kegel (r)

Puppe (e)

Hebamme (e)

Puppengesicht (s)

Puppenwagen (r)

zu +D

Lorbeer (r)

Lorbeerblatt (s)

Puppenspiel (s)

Bohnenkaffee (r)

Bohnensuppe (e)

Aberglaube (r)

abergläubisch

1. Puppenspielertheater (s); 2. Puppentheater (s)

Bazille (e)

1. Oheim (r); 2. Ohm (r); 3. Onkel (r)

1. Kohl (r); 2. Unsinn (r)

Blech (s)

blechern

Spengler (r)

Klempner (r)

Eule (e)

flau

matt

Mattigkeit (e)

Ermattung (e)

Mattheit (e)

1. Anmut (e); 2. Reiz (r); 3. Scharm (r)

Beschwerde (e)

Not (e)

Pech (s)



Übel (s)

Presse (e)

Unheil (s)

Einfahrt (e)

1. Champion (r); 2. Meister (r)

Meisterschaft (e)

1. bayerisch; 2. bayrisch

Bayern

1. lieblich; 2. reizend; 3. reizvoll; 4. scharmant

Kamerad (r)

Genosse (r)

kameradschaftlich

Kameradschaft (e)

Genossin (e)

Schnurrbart (r)

Bock (r)

Stiefel (r)

Backfisch (r)

Schnitzer (r)

trollen

trotten

Bocksprung (r)

1. link; 2. Ball (r)

linkerseits

Linke (e)

Plattensee (r)

Unfall (r)

Unfallversicherung (e)

Unfallstation (e)

Ballettänzer (r)

1. Mißgriff (r); 2. Bauernfängerei (e)

1. Tor (r); 2. töricht

Torheit (e)

linkshändig

schlendern

Popelinemantel (r)

Wal (r)

Linke (e)

Backbord (r)(s)

1. links; 2. linksherum; 3. linksum



links

Mißerfolg (r)

1. Mißgeschick (s); 2. Ungeschick (s)

Hacke (e)

verunglücken

schiefgehen

1. Abgott (r); 2. Götze (r); 3. Idol (s)

vergöttern

tölpelhaft

gaffen

glotzen

in +D

i. (in; im)

Banane (e)

Stecker (r)

Umgang (r)

Trübsal (e)

Kummer (r)

Reue (e)

Leid (s)

Wehmut (e)

Schmerz (r)

gramvoll

wehmütig

zu +D

Meute (e)

Rotte (e)

Bandit (r)

verfahren

traktieren

umgehen

Bank (e)

Bankier (r)

1. Banknote (e); 2. Note (e); 3. Schein (r)

Bankguthaben (s)



grämen s.

Bankschein (r)

Bangwesen (s)

verdrießen

kümmern

mißhandeln

1. Bergwerk (s); 2. Grube (e)

Revier (e)

1. Bergarbeiter (r); 2. Bergmann (r); 3. Knappe (r)

Bergbau (r)

Grubenbau (r)

fördern

Bergwesen (s)

Zeche (e)

trotzdem

doch

obwohl

Bar (e)

schon

Baracke (e)

1. Lamm (s); 2. Schäfchen (s)

Schäfenwolke (e)

1. Schafblattern (Pl.); 2. Windpocken (Pl.)

1. Bruder (r); 2. Freund (r)

Mönch (r)

Freundin (e)

1. Freundschaft (e); 2. Kameradschaft (e)

1. freundlich; 2. umgänglich

freundschaftlich

gesellig

gütlich

Freundschaftspiel (s)

unfreundlich

ungnädig

Furche (e)

furchen

gefurcht

barbarisch



wenn

1. Kätzchen (s); 2. Arche (e); 3. Barke (e)

basteln

1. Grotte (e); 2. Höhle (e)

1. irgendeiner/irgendeine/irgendeines; 2.

irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches
irgendwoher

braun

brünett

bräulich

Baron (r)

1. barock; 2. Barock (r)(s)

Federvieh (s)

Geflügelpastele (e)

Samt (r)

samten

samtig

Baß (r)

Bastei (e)

Turm (r)

1. mutig; 2. wacker

1. brav; 2. tapfer

ermutigen

stärken s.

Courage (e)

1. Mut (r); 2. Schneid (r)

Tapferkeit (e)

mutlos

schüchtern

getrost

Bündel (s)

Bauxit (r)

Basis (e)

ein

Eingabe (e)

zubetten



einhängen

1. einstellen s.; 2. hereinbrechen

eintreten

einstellen

einsetzen

stellen

Einstellung (e)

Einstellung (e)

vergolden

überschatten

umwölken

einweichen

einweihen

Eingriff (r)

mengen s.

eingreifen

einschreiten

Durchnässung (e)

einweichen

durchschweifen

vorsagen

Baby (s)

einbüffeln

beweisen

erweisen

Einlaß (r)

1. überwerfen; 2. zudecken

überspannen

stürzen

trüben s.

einkerkern

mummen

umhüllen

einschlagen

einhüllen

beziehen

verhüllen

möblieren

1. kosen; 2. liebkosen



Wien

anschmieren

zustoßen

zuwerfen

1. hereinlegen; 2. prellen; 3. übervorteilen

Einschlag (r)

Einschlag (r)

Aufschlag (r)

zuschlagen

vorfallen

1. einlegen; 2. legen

einschwärzen

anläuten

eintauschen

pirschen

schätzbar

wert

wienerisch

Wiener (r)

Wienerin (e)

1. Schätzung (e); 2. Taxe (e)

1. einpacken; 2. einwickeln

verpacken

ehrlos

Wiener-Neustadt

1. zubringen; 2. zumachen

zusammenschließen s.

ehren

Ehre (e)

Ehrensache (e)

ehrenhalber

Ehrgefühl (s)

1. ehrlich; 2. redlich

geradeaus

Ehrenbeleidigung (e)

ehrenschänderisch

Ehrenwort (s)

Wort (s)

geschätzt

Ehrgeiz (r)



1. ehrgeizig; 2. ehrsüchtig

einwerfen

Einwurf (r)

Einwurf (r)

Heimarbeiter (r)

einfallen

reinfallen

1. anreiben; 2. einreiben

einstecken

stecken

1. korken; 2. pfropfen; 3. stöpseln

verstopfen s.

Brand (r)

lassen

bebauen

einbauen

Einbaumöbel (Pl.)

Einbauschrank (r)

einlassen

begnügen (s.)

auskommen

Einlauf (r)

Eingang (r)

einlaufen

verfallen

hocläugig

hineinfallen

hereinfallen

1. einfrieren; 2. zufrieren

vermauern

1. überdachen; 2. überlegen

überschlagen

bedecken

decken

belegen

1. ausmachen; 2. beenden; 3. durchbringen

schließen



vollführen

Vollendung (e)

Schluß (r)

Abschluß (r)

1. unfertig; 2. unvollendet

Vollendung (e)

enden

1. anschwärzen; 2. einschwärzen

schwärzen

hineinlegen s.

1. anlegen; 2. hereinlegen; 3. stecken

hineinlegen

1. einwärts; 2. herein; 3. hineinwärts; 4. inwärts

bemalen

1. anmalen; 2. streichen

einnisten (s.)

einzahlen

einspannen

spannen

zuhalten

anspannen

verfärben s.

abfärben

1. aufnehmen; 2. fassen

Fassungsvermögen (s)

einfassen

Kathete (e)

beeinflussen

einflußreich

einkommen

flechten

verflechten

kehren

Eingemachte (s)

Einweckglass (s)

einkochen

einmachen

einwecken

einsprengen

einfahren



anlaufen

eingehen

eingehend

verhängen

einheizen

1. einfädeln; 2. einziehen; 3. zuschnüren

fädeln

zuknöpfen

zuknöpfen s.

wickeln

umwickeln

krümmen s.

verpuppen (s.)

Kropf (r)

einüben

einbiegen

einbiegen

einschiffen (s.)

einbiegen

einziehen

eintreiben

einfahren

umlegen

zuwerfen

spalten

eingehend

eindrinden

Zutritt (r)

einschneien

verschneit

vernarben

einlegen

sprengen

stäuben

einziehen

einberufen

1. einfahren; 2. eintragen

1. einbringen; 2. ereilen

importieren

Einführung (e)



Einfuhr (e)

Einfuhrzoll (r)

einziehen

hereinziehen

zuziehen

berufen

Bestätigung (e)

bewähren s.

bestätigen s.

einrücken

eingliedern

1. einfügen s.; 2. einordnen s.

einfügen

ankurben

anspringen

einweisen

eintragen s.

1. begehen; 2. durchgehen; 3. einfahren

durchfahren

befahren

1. Entree (s); 2. Zugang (r)

Eingang (r)

Haustür (e)

eintragen

registrieren

1. ankündigen; 2. anmelden

melden

Ansage (e)

Meldeamt (s)

1. Anmeldeschein (r); 2. Meldezettel (r)

Abs. (Absatz)

Frosch (r)

1. eingreifen; 2. einschalten; 3. schalten; 4. zuschnallen

1. Friede (r); 2. Frieden (r)

1. angliedern; 2. einverleiben

Friedenskämpfer (r)

anschmieren

zufrieden

salben

schmieren



eingebildet

1. einrahmen; 2. umrahmen

1. einfassen; 2. einkreisen; 3. einzäunen; 4. umkreisen

umfassen

1. auskömmlich; 2. friedfertig; 3. friedlich

verträglich

1. friedfertig; 2. friedliebend

Friedensvertrag (r)

friedlos

Unfriede (r)

Absatz (r)

anpochen

anklopfen

rußen

einziehen

zuziehen

beziehen +A

1. eingreifen; 2. verbinden

umbinden

1. eintreffen; 2. erfolgen

einsenden

Einsender (r)

versönlich

Darm (r)

Ermessen (s)

Räson (e)

unübersehbar

unabsehbar

einsichtig

hinein

darein

verfangen s.

einmischen (s.)

mischen s. +in +A

verwickeln s.

verstricken s.

schlüpfen

1. Genehmigung (e); 2. Zugeständnis (s)



Zustimmung (e)

Einwilligung (e)

einwilligen

zustimmen

einleben (s.)

Inbegriff (r)

1. einschließlich; 2. inbegriffen; 3. inklusive; 4.

mitbegriffen; 5. mitverstanden
einfressen

darangehen

verschlagen

verfahren s.

anbeißen

eignen (s.)

1. Eingeweide (Pl.); 2. Gedärm (s)

anklammern s.

einhängen s.

versetzen s.

verflechten

verwickeln

unterlegen

einatmen

graben

durchzucken

abfinden s.

1. eintreten; 2. übertreten

eingehen

Eintritt (r)

Antritt (r)

Einsatz (r)

Passierschein (r)

1. Eintrittsgeld (s); 2. Entree (s)

Eintrittskarte (e)

Futter (s)

Futterstoff (r)

mitgerechnet

eingewöhnen s.

einreden

dareinreden



Fügung (e)

einfinden (s.)

graben

verstricken

Inland (s)

inländisch

Inländer (r)

Binnenverkehr (r)

Inlandsreise (e)

belgisch

Belgier (r)

Belgien

Kolik (e)

Internist (r)

1. Binnenhandel (r); 2. Innenhandel (r)

eintreten

aufstoßen

davon

daraus

Innenpolotik (e)

1. inner; 2. innerlich; 3. innig; 4. inwendig

intern

inwärtig

Innenstürmer (r)

licht

Innere (s)

Brusttasche (e)

Kuttel (e)

Lendenbraten (r)

Binnensee (e)

Innenministerium (s)

1. binnen +D/+G; 2. innerhalb +G

innen

1. City (e); 2. Innenstadt (e)

Binnengewässer (s)

1. Gepräge (s); 2. Marke (e)

Markensammlung (e)

Briefmarkensammler (r)



Stempel (r)

einpauken

einpauken

einfressen

einfressen s.

eintauchen

anstreichen

hineingehen

vertiefen

Zutritt (r)

übertünchen

1. beflecken; 2. besundeln

durchsagen

Durchsage (e)

Ansager (r)

Sprecher (r)

1. darbringen; 2. vorlegen

vorführen

1. vorweisen; 2. vorzeigen

vorstellen

vormachen

bekanntmachen

produzieren

Vorstellung (e)

Vorstellung (e)

vorstellen s.

Erstaufführung (e)

Premiere (e)

lahm

Benedikt

Benediktier (r)

Wanst (r)

Benedikt

feuchten

bevölkern

Bevölkerung (e)

anmelden

1. melden; 2. nennen

1. daran; 2. darin

Pensionär (r)



Interne (r)(e)

Eingeborene (r)

verwachsen

zuwachen

verwachsen

innig

drinnen

Lähmung (e)

Benzin (s)

Kraftstoffmarke (e)

1. Tankstelle (e); 2. Zapfstelle (e)

Benzol (s)

einprängen

Eindruck (r)

beeindrucken

dringen

einlegen

einreichnen

eingreifen

impfen gegen +A

Einsturz (r)

einstürzen

1. abteilen; 2. einteilen

zuteilen

1. Abteilung (e); 2. Aufteilung (e)

Einfluß (r)

1. Einlauf (r); 2. Klistier (s)

einklagen

klagen

verklagen

beschmutzen

1. schmutzen; 2. verunreinigen

verunreinigen s.

bestäuben

pudern

Sold (r)

Lohn (r)

überstahlen

einladen

verladen



Einladung (e)

Verladung (e)

verschiffen

einlagern

1. verfrachten; 2. verpachten

vermieten

pachten

gebirgig

mieten

mietbar

Lohnabrechnung (e)

einräumen

einrichten

Einrichtung (e)

Vorrichtung (e)

einspringen

Einflug (r)

zuriegeln

1. Miethaus (s); 2. Mietshaus (s)

Droschke (e)

Mietwohnung (e)

1. Miete (e); 2. Pacht (e)

Dauerkarte (e)

Mieter (r)

Pächter (r)

frankieren

unfrankiert

Lohnarbeit (e)

viehisch

stürzen

hereinbrechen

verrosten

schnurren

eintreten

betrinken (s.)

berauschen s.

investieren

einordnen

Einordung (e)

einreihen



pökeln

einkehren

petzen

zutragen

hinterbringen

verdicken

einreißen

einsteigen

einlagern

einliefern

Einschluß (r)

unzurechnungsfähig

zurechnungsfähig

einbezüglich

berichten

Bericht (r)

1. einnehmen; 2. Ansprache (e); 3. Rede (e); 4. Sprache (e)

erheben

1. Einnahme (e); 2. beredt; 3. gesprächig

Erhebung (e)

1. Redegabe (e); 2. Sprachfertigkeit (e)

1. einfassen; 2. säumen

reden

sprechen

unterhalten s.

reden

unterreden (s.)

Unterhaltung (e)

Gespräch (s)

Sprecher (r)

Mundwerk (s)

Sprache (e)

Bezug (r)

Besorgung (e)

Bezugsquelle (e)

einziehen



einliefern

kneifen

spannen

peilen

hüllen

1. einbringen; 2. einfahren

1. einhüllen s.; 2. zudecken s.

1. anlernen; 2. einüben; 3. pauken

abrichten

eintreten

einstampfen

1. krank; 2. Kranke (r)(e); 3. Patient (r)

schlimm

Krankenlager (s)

Krankenstand (r)

Kränkenwärter (r)

1. krankhaft; 2. kränklich; 3. schwächlich

kränkeln

siechen

Krankenschein (r)

krankschreiben

Leiden (s)

Übel (s)

Krankheit (e)

krankheitshalber

Krankenzimmer (s)

Einblick (r)

Einsicht (e)

besiedeln

verschütten

einkehren

Einkehr (e)

1. einrücken; 2. hereinlegen

zutun

einsetzen

1. Einlage (e); 2. Einsatz (r)

verbieten

Eindringling (r)

einnehmen



zumachen

Verstopfung (e)

1. durchschlagen; 2. einbrechen

einfallen

einschlagen

sprengen

Einbruch (r)

einbrechen

durchbrechen

Einbrecher (r)

1. Buchstabe (r); 2. Ziffer (e)

buchstäblich

alphabetisch

buchstabieren

einspringen

vorbeikommen +bei +D

einweisen

1. Ferienplatz (r); 2. Urlaubsplatz (r)

Einreise (e)

durchreisen

anpflanzen

einsetzen

einschlagen

Einschlag (r)

verglasen

1. zuknallen; 2. zuschlagen

einschneiden

Schnitt (r)

bewähren s.

eignen (s.)

bekennen

eingestehen

wechseln

einwechseln

Zuzug (r)

Einwanderer (r)

Einkauf (r)

Einkäufer (r)

Einkaufswagen (r)

Einkaufskorb (r)



Einkaufsbummel (r)

1. einkaufen; 2. schoppen

enden

1. eintreiben; 2. treiben

einschlagen

1. einprängen; 2. prägen

prägen s.

einnehmen

nehmen

Erlös (r)

1. Einkommen (s); 2. Einnahme (e)

einnehmen

Aufgebot (s)

Einsatz (r)

1. einführen; 2. einweisen

eintragen

einleiten

1. Einführung (e); 2. Einleitung (e)

einführen

Import (r)

1. ausschlagen; 2. einnehmen; 3. einziehen

umziehen

überziehen

hinzuziehen

beschlagen

Bezug (r)

1. einmarschieren; 2. einziehen

hereinziehen

einrücken

Einzug (r)

einschl. (einschließlich)

einsperren

1. einschließen; 2. zuschließen



abschließen

sperren

verschließen

schließen

1. einschließen s.; 2. einsperren s.

inklusive

schließen (s.)

zugehen

einbezüglich

einstampfen

Bibel (e)

Purpurmantel (r)

1. kardinalsrot; 2. purpurrot

watscheln

Stier (r)

Töpfchen (s)

Billard (s)

Handfessel (e)

Fessel (e)

Band (s)

entfesseln

kippen

1. Klappe (e); 2. Taste (e); 3. Taster (r)

Knospe (e)

knospig

knospen

Biologie (e)

innehaben

Kritik (e)

kritisch

Kritiker (r)

Schaf (s)

Schur (e)

Ringen (s)

ringen

Richter (r)

Reichsbahn (e)

Reich (s)



Gericht (s)

gerichtlich

Gerichtsverhandlung (e)

Gerichtssaal (r)

Sühnegeld (s)

Quitte (e)

Besitzum (s)

Gutshof (r)

Besitzergreifung (e)

Besitz (r)

Bodenverteilung (e)

besitzen

Besitzer (r)

Wesfall (r)

Inhaber (r)

usurpieren

Büffel (r)

zuversichtlich

1. vertraut; 2. zutraulich

Vertraute (r)(e)

familiär

hinterhältig

mißtrauisch

mißtrauen

Vertrauensmann (r)

Obmann (r)

Vertrauen (s)

Zuversicht (e)

Zutrauen (s)

vertrauenweckend

vertrauensselig

trauen

Komission (e)

ja

sicherlich

bewähren

belegen

bezeugen



Beweis (r)

1. Beweismittel (s); 2. Zeugnis (s)

Probe (e)

Unterlage (e)

erweisbar

Beweiskraft (e)

Zeugnis (s)

Beleg (r)

1. bestimmt; 2. gewiß

Gewißheit (e)

unsicher

vag

ungewiß

bewähren s.

1. Ausschuß (r); 2. Komission (e); 3. Komitee (s)

anregen

zureden

nötigen

Zuruf (r)

Zurede (e)

Sicherheit (e)

sicherheitshalber

Sicherheitsrat (r)

Komissar (r)

sicher

sicher

ja

1. versichern; 2. zusichern

1. sichern; 2. sicherstellen

1. Sicherung (e); 2. Versicherung (e)

Versicherungsblatt (s)

Versicherungvertrag (r)

Sicherheit (e)

Gewähr (e)

Sicherung (e)



Sicherheitsnadel (e)

Sicherheit (e)

Blockade (e)

blockieren

Bluse (e)

1. nicken; 2. schläfern

Schopf (r)

1. Gnade (e); 2. Vergebung (e)

Verzeihung (e)

Entschuldigung (e)

abbitten

entschuldigen s.

Bundschuh (r)

Bude (e)

Faßbinder (r)

Dusel (r)

Holunder (r)

Distel (s)

Käfer (r)

Ranunkel (e)

Schober (r)

Kesselgulasch (s)

Beere (e)

Clown (r)

possierlich

Schwank (r)

Boje (e)

Boiler (r)

Quaste (e)

1. Knicks (r); 2. Kompliment (s)

1. Fußgelenk (s); 2. Knöchel (r)

Busch (r)

stocken s.

aus +D

selig

Muttergottes (e)

beglücken

Seligkeit (e)



unglücklich

fortkommen

Heil (s)

bulgarisch

Bulgare (r)

Floh (r)

nicken

Narr (r)

närrisch

verrückt

verkehrt

schnurrig

Laden (r)

Kaufladen (r)

Ladenpreis (r)

Gewölbe (s)

gewölbt

Wölbung (e)

Planet (r)

zottig

irren

Bombe (e)

bombenbeschädigt

Bombenerfolg (r)

Bombenangriff (r)

1. bombardieren; 2. bomben

Bomber (r)

Zerfall (r)

destrueren

zersetzen

Sektion (e)

verzwickt

1. verwickelt; 2. verworren

Wein (r)

Barbara

Barbier (r)

Rippe (e)

Gerippe (s)



Puffer (r)

verkleiden

Kuvert (s)

Umschlag (r)

kalben

Kalb (s)

Kalbsbraten (r)

umschlagen

1. Kompresse (e); 2. Packung (e); 3. Umschlag (r)

Wacholder (r)

Egge (e)

Stoppel (e)

Efeu (r)

Bernstein (r)

Rasiermesser (s)

Rasierapparat (r)

haarscharf

unrasiert

rasieren s.

Rasierklinge (e)

1. Weinschank (r); 2. Weinstube (e)

Weinbrand (r)

Trinkgeld (s)

Pfeffer (r)

Pfefferminze (e)

Erbse (e)

Schote (e)

gepfeffert

Weingeist (r)

verschneiden

Weinbau (r)

Weinbauer (r)

bedeckt

1. trüb; 2. umwölkt; 3. unklar

Dachs (r)

grauen

Schauder (r)

Schrecken (r)



schauderhaft

gräßlich

schrecklich

frösteln

schaudern

Schauer (r)

schaurig

ärgern

1. ärgern; 2. hudeln; 3. verärgern

schikanieren

Schikane (e)

1. ärgerlich; 2. verdrießlich

vertrackt

Revanche (e)

Rache (e)

1. unwillig; 2. verärgert; 3. verdrießlich

ungehalten

ärgerlich

1. Unlust (e); 2. Verdruß (r)

Unwille (r)

Mißvergnügen (s)

rächen s.

Hexe (e)

Hexerei (e)

Stab (r)

Stock (r)

Botanik (e)

Botaniker (r)

unmusikalisch

stolpern

1. holpern; 2. tappen

wackeln

torkeln

Skandal (r)

skandalös

Page (r)

zottelig

struppig

Gestrüpp (s)

Dickicht (s)



redselig

plärren

heulen

fasten

1. weise; 2. Weise (r)

philosophieren

weislich

Weisheit (e)

Wiege (e)

Wiegenlied (s)

1. Kinderkrippe (e); 2. Krippe (e)

Leder (s)

Haut (e)

weitfaltig

ledern

Hautarzt (r)

Hautentzündung (e)

Schwiele (e)

Ausschlag (r)

Koller (s)

Kerker (r)

Schließer (r)

Überfülle (e)

Überfluß (r)

Fülle (e)

Weite (e)

Überschwang (r)

reichlich

vielfältig

überreichlich

grimmig

vollauf

Brasilien

brasilianisch

Brasilianer (r)

quäken

Preßkohle (e)

Bronzmedaille (e)

bronzefarbig

Brosche (e)



Broschüre (e)

brutal

Harm (r)

Gram (r)

Junge (r)

1. Abschied (r); 2. Lebewohl (s)

Wallfahrt (e)

Abschiednehmen (s)

Ofen

Puff (r)

Wählton (r)

brodeln

Schlüpfer (r)

quellen

1. geil; 2. üppig

schlüpfen

wühlen

Absturz (r)

Durchfall (r)

Purzelbaum (r)

überschlagen s.

purzeln

1. Buchtel (e); 2. Wuchtel (e)

Bulgarien

Bulle (e)

1. Pelz (r); 2. Pelzmantel (r)

Keule (e)

Kolben (r)

kolbig

Sturz (r)

Erdapfel (r)

1. schießen; 2. wuchern

auskleiden

Packung (e)

hüllenlos

Hülle (e)

Bourgeoisie (e)

trübselig

schwermütig



1. Tiefsinn (r); 2. Trübsinn (r)

kränken s.

Omnibus (r)

Bus (r)

schwachköpfig

dumm

Dummheit (e)

Boutique (e)

Möbel (s)

Taucher (r)

Unterschlupf (r)

Schlupfwinkel (r)

Versteck (r)(e)

Weizen (r)

Kornblume (e)

mahnen

Wallung (e)

Eifer (r)

brodeln

wallen

stinkend

Büfett (s)

Buche (e)

buchen

Wicke (e)

Laster (s)

Sünde (e)

Schuld (e)

Frevel (r)

1. Prügelknabe (r); 2. Sündenbock (r)

reuig

versündigen

Sühne (e)

Buße (e)

sühnen

verbrecherisch



Kriminalität (e)

sündigen

Kriminelle (r)(e)

Mitschuld (e)

Verbrechen (s)

Buße (e)

Strafe (e)

strafbar

1. straflos; 2. unbestraft

Strafverfahren (s)

strafrechtlich

Mandat (s)

Strafstoß (r)

Kriminalfall (r)

1. herrisch; 2. stolz

brüsten (s.)

Stolz (r)

1. Taschenspieler (r); 2. Tausendkünstler (r); 3.

Zauberkünstler (r)
Schwarzkünstler (r)

gaukeln

Zauberstück (s)

Gaukelei (e)

Bannkreis (r)

magisch

Gestank (r)

stinken

Campingplatz (r)

Campingliege (e)

Campingkocher (r)

1. Hai (r); 2. Haifisch (r)

Zar (r)

Zeder (e)

Zettel (r)

Firma (e)

Firmament (s)

Schild (s)

Firmenzeichen (s)

Aushang (r)

Prokurist (r)



1. Zeche (e); 2. Zunft (e)

1. Anliegen (s); 2. Ziel (s)

Zweck (r)

abzielen

Korn (s)

zwecks +G

Zielsetzung (e)

Zelle (e)

Cellophan (s)

zielen

erzielen

anspielen

Zielpunkt (r)

Celsius (r)

zweckmäßig

erzielen

1. Scheibe (e); 2. Zielscheibe (e)

1. planlos; 2. ziellos

zwecklos

zielbewußt

Wink (r)

Anspielung (e)

anzüglich

Zement (r)(s)

Schleuder (e)

schleudern

Zwirn (r)

Zwirnfaden (r)

Mine (e)

1. Blei (r)(s); 2. Bleistift (r); 3. Stift (r)

Chile

chilenisch

Chilene (r)

rupfen

zupfen

reißen

Kätzchen (s)

Putz (r)

putzsüchtig



schnörkeln

Zigeuner (r)

Zigeunerbraten (r)

Zigeunermusik (e)

Zigeunerkapelle (e)

Zigarette (e)

Artikel (r)

Aufsatz (r)

1. Alpenveilchen (s); 2. Bergveilchen (s)

zyklisch

Schnörkel (r)

Zylinder (r)

Adresse (e)

1. Titel (r); 2. Überschrift (e)

Kumpan (r)

p.A. (per Adresse)

Wappen (s)

Wappenschild (r)(s)

Schild (s)

Titelbild (s)

Schlagzelle (e)

Stichwort (s)

Schlagwort (s)

1. Anschrift (e); 2. Aufschrift (e)

1. Adressat (r); 2. Empfänger (r)

piepen

zynisch

Zink (s)

Meise (e)

Helfeshefter (r)

schleppen s.

schleppen

1. Schuhmacher (r); 2. Schuster (r)

Brotlaib (r)

Wecken (r)

Schuh (r)

1. Schnürband (s); 2. Schuhband (s); 3. Senkel (r)

Absatz (r)

Zypern



Zypresse (e)

Reißverschluß (r)

zyrillisch

zirpen

kreuzen

Kreuzer (r)

Zirkus (r)

tätscheln

Zisterne (e)

Zither (e)

Zitrone (e)

Zank (r)

1. keifen; 2. zanken

hadern

zankhaft

zänkisch

zivilisieren

ungesittet

1. Handel (r); 2. Krach (r)

Siebensachen (Pl.)

Keule (e)

Schlegel (r)

Pfosten (r)

Pfahl (r)

pfählen

Pflock (r)

pflöcken

Schnuller (r)

Zucker (r)

zuckerkrank

Zuckererbse (e)

Zuckerl (s)

Guß (r)

Zuckerdose (e)

Zuckerbäcker (r)

Konditorei (e)

verzuckern

verzuckern

klatschen

schmatzen



verleiten

1. anreizend; 2. Verführer (r); 3. verführerisch; 4.

verlockendkläffen

irgend

nur

erst

Picke (e)

alsbald

schier

1. mogeln; 2. trügen

betrügen

schwindeln

Familie (e)

Haus (s)

Sippschaft (e)

Familienstand (r)

Einfamilienhaus (s)

Familienzulage (e)

familiär

Zuname (r)

Familienmitgleid (s)

Familienangehörige (r)

Brennessel (e)

Nesselnrand (r)

betrügerisch

Betrug (r)

1. Schwindel (r); 2. Schwindelei (e)

Köder (r)

trügerisch

unfehlbar

Betrüger (r)

Gauner (r)

Pfuscher (r)

Schwindler (r)

gaunerhaft



Täuschung (e)

Enttäuschung (e)

enttäuschen

trügen s.

enttäuschen s.

täuschen s.

locken

1. illusorisch; 2. trughaft

schmatzen

1. klumpfüßig; 2. krummfüßig

Zapfen (r)

Taster (r)

Niederschlag (r)

Lager (s)

Rückschlag (r)

Schlag (r)

Heimsuchung (e)

umschlagen

1. Trupp (r); 2. Truppe (e)

Rotte (e)

Elf (e)

truppenweise

Fang (r)

Falle (e)

flattern

1. Falltür (e); 2. Flügeltür (e); 3. Klappe (e); 4. Klapptür

(e); 5. Schwingtür (e)
schnappen

flattern

Schenk (r)

Klappsitz (r)

Schnappschloß (r)

Schenke (e)

Halle (e)

Kaiser (r)

Kaiserin (e)

1. Schnalle (e); 2. Spange (e)

Schlacht (e)

Stürmer (r)

plänkeln

Schlachtfeld (s)



Beitritt (r)

1. anhängen; 2. anschließen s.

einstimmen

beitreten

beigesellen

stoßen

Dose (e)

Steckdose (e)

Satellit (r)

anschließen

Anschluß (r)

Kanal (r)

kanalisieren

klatschen

1. Klatsch (r); 2. Schlag (r)

Knalleffekt (r)

knipsen

wirbeln

Schraube (e)

Schraubenmutter (e)

Mutter (e)

1. Landstreicher (r); 2. Strolch (r)

Schraubenzieher (s)

Schraubenschlüssel (r)

1. Gang (r); 2. Gewinde (s)

ringen s.

wickeln s.

1. strolchen; 2. umhertreiben s.

herumtreiben s.

schraubenartig

Säugling (s)

1. böhmisch; 2. tschechisch

Tscheche (r)

Tschechisch (s)

Böhmen

tschechloslowakisch

Tschechloslowake (r)

Tschechloslowakei (e)



geringfügig

gering

minderwertig

minder

Kleinigkeit (e)

Spur (e)

Scheck (r)

List (e)

Hinterhalt (r)

flatterhaft

Akt (r)

Handlung (e)

Werk (s)

handeln

wirken

Wirker (r)

listig

Aktiv (s)

Cellist (r)

Ränkenschmied (r)

1. Delikatesse (e); 2. Feinkost (e)

Dessert (s)

Kachel (e)

Schmuggler (r)

verschieben

Schmuggelware (e)

Schmuggel (r)

schmuggeln

1. fliesen; 2. kacheln

Stille (e)

kuschen

Stilleben (s)

verträumt

ruhevoll

still



stillschweigend

1. Pazifik (r); 2. Südsee (e)

pazifisch

Gendarmerie (e)

gellen

klingen

1. klingeln; 2. schellen

Anklang (r)

1. hell; 2. Klingel (e)

tropfen

triefen

1. tröpfeln; 2. tropfen

träufeln

dreschen

tröpfeln

Flegel (r)

Drusch (r)

Tropfen (r)

tropfenweise

Tropfstein (r)

1. Austausch (r); 2. Tausch (r); 3. Umtausch (r)

Wechsel (r)

Maikäfer (r)

Scherbe (e)

Topfblume (e)

Kachelofen (r)

Kirsche (e)

1. Kirsch (r); 2. Kirschbranntwein (r)

1. Gebüsch (s); 2. Staude (e); 3. Strauß (r); 4. Strauch (r)

Gesträuch (s)

strauchig

Pfadfinder (r)

Gerber (r)

1. Napf (r); 2. Schale (e); 3. Tasse (e)

1. Tasse (e); 2. Untertasse (e)

Geplänkel (s)

schnappen

schnalzen

plaudern

Geplauder (s)



Küken (s)

Hühnchen (s)

Schlingel (r)

zwitschern

Gezwitscher (s)

Schnecke (e)

Flasche (e)

1. Spindeltreppe (e); 2. Wendeltreppe (e)

Flaschenzug (r)

Wirbel (r)

Streifen (r)

kitzlich

kribbeln

kitzeln

Fohlen (s)

knirschen

1. knarren; 2. knirschen; 3. kreischen; 4. quietschen

1. Pferdehirt (r); 2. Roßhirt (r)

streifig

gestreift

streifen

Stern (r)

Astronom (r)

Himmelskunde (e)

gestirnt

Sternwarte (e)

Gestirn (s)

1. Flimmer (r); 2. Glimmen (r)

schillern

flimmern

sänftigen

stillen

unstillbar

1. Luster (r); 2. Lüster (r)

Lore (e)

Hund (r)

Schlepper (r)

schimmern

Glimmen (r)



Schimmer (r)

Flimmer (r)

Schimpanse (r)

1. nett; 2. niedlich

fesch

hübsch

schelmisch

ausgelassen

1. Schabernack (r); 2. Stückchen (s)

beißen

stechen

1. nippen; 2. picken

Champignon (r)

1. Kniff (r); 2. Stich (e)

Pinzette (e)

Prise (e)

1. Spitze (e); 2. Zacke (e)

Dornbusch (r)

stacheln

häkeln

sticheln

hecheln

piepen

Hüfte (e)

Schlußbein (s)

Kneifzange (e)

bissig

spitz

Klemme (e)

Keim (r)

entkeimen

keimen

Kleister (r)

Hendel (s)

Backhendel (s)

Lausbub (r)

schleifen

polieren

Schliff (r)

Schliff (r)



ungeschliffen

Zeisig (r)

Stiefel (r)

Strippe (e)

gestiefelt

Schaft (r)

1. murmeln; 2. plätschern

Geplätscher (s)

1. Mirakel (s); 2. Wunder (s)

Bewunderung (e)

erstaunen

wundern

Verwunderung (e)

wundern s.

1. erstaunen; 2. staunen

1. wunderbar; 2. wundersam; 3. wundervoll

wunderschön

Kuß (r)

Schoko (e)

küssen

Schokolade (e)

Strauß (r)

Masche (e)

Paket (s)

Pack (r)

Paketannahme (e)

Paketausgabe (e)

Versandhaus (s)

Gepäcksaufbewahrung (e)

packen

1. Packung (e); 2. Verpackung (e)

Packpapier (s)

bündelweise

Gepäckzuschlag (r)

Paketbefölderung (e)

1. Gepäckablage (e); 2. Kofferraum (r)

1. Klumpen (r); 2. Knollen (r)

Knoten (r)

Bündel (s)



Büschel (r)(s)

knoten

Kahn (r)

Boot (s)

Außenbordmotor (r)

Stumpf (r)

stummelhaft

1. Bein (s); 2. Knochen (r); 3. Schenkel (r)

knöchern

Steinobst (s)

1. knöcherig; 2. knöchern

1. Gebein (s); 2. Gerippe (s); 3. Skelett (s)

Mark (s)

1. Abteilung (e); 2. Gruppe (e); 3. Zahl (e)

Gruppenreise (e)

gruppieren

gruppieren s.

rotten

Scharte (e)

schartig

übervoll

schlürfen

wedeln

1. Rohr (s); 2. Röhre (e)

Kufe (e)

Pöbel (r)

Pack (s)

Gesindel (s)

Stutzen (r)

1. Bankrott (r); 2. Konkurs (r)

Krach (r)

Pleite (e)

Hengst (r)

1. Anlauf (r); 2. Auflauf (r)

Zulauf (r)



Überbleibsel (s)

mindern s.

fallen

sinken

verringern s.

Fall (r)

herabsetzen

abschwächen

vermindern

1. verkleinern; 2. verkürzen; 3. verringern

reduzieren

Abschlag (r)

Kurzarbeit (e)

Überdruß (r)

verschwiegen

Schnabel (r)

rieseln

Haspell (e)

klirren

klappern

1. rappeln; 2. rasseln

rasseln

Mundstück (s)

Spitze (e)

Gipfel (r)

Stoßstunde (e)

Spitzenverkehr (r)

Hochbetrieb (r)

Höhepunkt (r)

Höhe (e)

Gipfeltreffen (s)

1. Bestleistung (e); 2. Gipfelleistung (e); 3. Höchst (s); 4.

Spitzenleistung (e)
Spitzname (r)

hänseln

Spott (r)

Schimpf (r)



Kutte (e)

Hecht (r)

Schlucken (r)

Handgelenk (s)

Gelenk (s)

Scharnier (s)

Kapuze (e)

zulassen

unschön

garstig

häßlich

ganz

lauter

blutüberströmt

1. einzig; 2. lediglich

bloß

bloß

bar

Töpfchen (s)

Traufe (e)

1. klatschnaß; 2. klitschnaß; 3. patschnaß; 4. quatschnaß; 5.

treifnaß
rutschen

schlängeln s.

schleichen

schleifen

Schleife (e)

Kriechtiere (Pl.)

1. rutschig; 2. schlüpfrig

Stummel (r)

Zipfel (r)

hängen

Heuschuppen (r)

Scheune (e)

Speicher (r)

drehen

winden

deuteln

Donnerstag (r)



donnerstägig

donnerstags

donnerstäglich

S (Süd; Süden)

gemäß

Trotz (r)

trotzen

trotzig

lallen

1. stammeln; 2. stottern

schwellen

schwülstig

geschwollen

Schwulst (r)

1. Beule (e); 2. Geschwulst (e)

Tumor (r)

1. bauschen; 2. blähen

schwellen

Amme (e)

Billardstock (r)

Weise (e)

Lied (s)

Chanson (s)

Recke (r)

stattlich

Melodie (e)

Dalmatien

dalmat

Däne (r)

Dänemark

dänisch

Daniel

Graupe (e)

Stück (s)

Stückgut (s)

Stückchen (s)

Schnitzel (r)(s)

stückweise

stückig



Anzahl (e)

Paprikapulver (s)

grießig

Wespe (e)

Kran (r)

Kranich (r)

Dattel (e)

St. (Stück)

aber

doch

1. Dezember (r); 2. Wintermonat (r)

Urgroßmutter (e)

Urgroßvater (r)

hätscheln

Urenkel (r)

Panne (e)

Dekan (r)

Mittag (r)

1. Süd; 2. Süden

südafrikanisch

mittags

stolz

vormittag

Vormittag (r)

vormittägig

Frühschicht (e)

vormittags

mittägig

südlich

Süden (r)

Fata Morgana (e)

Südpol (r)

Südosten

südöstlich

südwärts

Südwesten

südwestlich

Nachmittag (r)

nachmittäglich



nachmittäglich

demagogisch

entmilitarisieren

Demokratie (e)

1. Demokrat (r); 2. demokratisch

demokratisch

demonstrieren

Fledermaus (e)

deportieren

Reif (r)

1. Kreuz (s); 2. Mitte (e); 3. Taille (e)

gediegen

wacker

brav

forsch

stattlich

ehrbar

tüchtig

ordentlich

weidlich

Taille (e)

Gehänge (s)

winkelrecht

Rechteck (s)

tapfer

dämmern

klären

Heiterkeit (e)

klären s.

heiter

sonnig

freundlich

heiter

1. Brett (s); 2. Diele (e)

Planke (e)

brettern

Kriminalroman (r)

Devise (e)

desertieren

Bottich (r)



Triumph (r)

siegestrunken

triumphieren

Siegeszug (r)

Diagnose (e)

Student (r)

Studentin (e)

Studentenheim (s)

Dialekt (r)

Dialog (r)

rühmen s.

prahlen

prangen

Prahlerei (e)

prahlerisch

loben

Lob (s)

Preis (r)

1. löblich; 2. preislich; 3. rühmlich

lobenswert

1. glorreich; 2. ruhmvoll

1. rühmen; 2. verherrlichen

preisen

Ruhm (r)

Schonkost (e)

diät

Preis (r)

vergüten

prämiieren

entlohnen

lohnen

Preisreiten (s)

gebührenfrei

kostenfrei

Preisträger (r)

Taxe (e)

Tarif (r)

diktieren

Diktat (s)



Diktatur (e)

Dynamik (e)

Melone (e)

1. Nuß (e); 2. Walnuß (e)

Nußkern (r)

Nußschale (e)

Nußknacker (r)

Diplom (s)

Diplomatie (e)

diplomatisch

Diplomat (r)

diplomatisch

Mißklang (r)

Gepränge (s)

Ornament (s)

Schmuck (r)

1. Diner (s); 2. Festessen (s)

prangen

Ehrenplatz (r)

putzen

1. schmücken; 2. zieren

Verzierung (e)

Diskus (r)

Wurfscheibe (e)

Diskuswerfen (s)

Kulisse (e)

Parademarsch (r)

Galanteriewaren (Pl.)

Sau (e)

Schwein (s)

schweinigeln

Schweinerei (e)

Magenwurst (e)

Schweinebraten (r)

E#hrendiplom (s)

1. Prachtexemplar (s); 2. Prunkstück (s)

Glückwunschtelegramm (s)

1. Festsaal (r); 2. Prunksaal (r)

Mode (e)



Modenhaus (e)

Modistin (e)

aufbringen

Zierpuppe (e)

1. Modenschau (e); 2. Modeschau (e)

Putznarr (r)

Modeartikel (r)

1. Modenzeitung (e); 2. Modezeitung (e)

modisch

gangbar

Modeberuf (r)

Trommel (e)

schleudern

werfen

schmeißen

Wurf (r)

stampfen

klopfen

Bühne (e)

trommeln

Trommler (r)

1. Dose (e); 2. Etui (s); 3. Kassette (e)

Schachtel (e)

Schlegel (r)

Dozent (r)

Dogge (e)

Muff (r)

Tabak (r)

Rauchwaren (Pl.)

Tabakladen (r)

Raucher (r)

rauchen

Couchtisch (r)

dumpfig

dumpf

moderig

Dock (s)

Doktor (r)

1. doktorieren; 2. promovieren

Doktorat (s)



Ärztin (e)

promovieren

Dokumentarfilm (r)

geschäftig

arbeitsam

arbeiten

hantieren

werktätig

berufstätig

Werktätige (r)(e)

Arbeitszimmer (s)

hinarbeiten

Sache (e)

Zeug (s)

Ding (s)

sachlich

Dom (r)

Hügel (r)

hügelan

Wölbung (e)

hügelig

Hügelland (s)

Hügelzug (r)

dominieren

Dominikaner (r)

schnurren

Knüttel (r)

Dorothea

Dossier (r)(s)

Aktemappe (e)

Dose (e)

stoßen

Stoß (r)

Hund (r)

hundsmüde

Aas (s)

tot

fallen

Neigung (e)

hochnäsig



stampfen

rammen

fällen

beschließen

wählen

Entscheidung (e)

entscheidungsberechtigt

ausschlaggebend

1. Endspiel (s); 2. Entscheidungsspiel (s)

Ausschlag (r)

Schiedsrichter (r)

Gedröhn (s)

scheuern

balzen

scheuern

Reibung (e)

Glaspapier (s)

schlemmen

Kernproblem (s)

schwelgen

teuer

Edelstein (r)

Teuerung (e)

verteuern

verteuern

Drama (s)

dramatisch

Dramatiker (r)

drastisch

Drau (e)

Dreß (r)

Dresden

Drogerie (e)

Dromedar (s)

Drahtseilbahn (e)

drahtlos

hupen

trällern



Wulst (r)

Knollen (r)

Bausch (r)

Kraut (s)

Kolben (r)

Stöpsel (r)

Spund (r)

1. Pfropfen (r); 2. Stoppel (r)

Korkzieher (r)

Stecker (r)

Steckkontakt (r)

balgen s.

Donau (e)

Transdanubien

mollig

Federbett (s)

knallen

Knall (r)

puffen

unfein

Schrot (r)(s)

1. derb; 2. grob

wild

Roheit (e)

Grobheit (e)

steinreich

Raubwild (s)

strotzen

wulstig

Staudamm (r)

Wehr (s)

1. schmollen; 2. trotzen

rollen

dröhnen

Rage (e)

Wut (e)

Wut (e)

kollern



wüten

fuchsig

wütend

1. Koller (r); 2. Wutanfall (r)

verfallen

verfallen

1. Ackerweg (r); 2. Feldweg (r)

Jazz (r)

N (Norden)

daraufhin

hiervon

Mittagessen (s)

Mittagsschlaf (r)

Mittag (s)

1. Eßzimmer (s); 2. Speisezimmer (s)

Eßtisch (r)

Mittagspause (e)

Ebenholz (s)

wachsam

wach

Wachsamkeit (e)

Kaulquappe (e)

wach

wachen

erregen

erwecken

Wecker (r)

Essig (r)

Pinsel (r)

pinset

schildern

bischer

bischerig

1. Eßgeschirr (s); 2. Gefäß (s); 3. Geschirr (s)

süß

Mutter (e)

versüßen

süßlich

blutwenig

1. Konfekt (s); 2. Süßigkeit (e)



Süßwarengeschäft (s)

Süßwaren (Pl.)

1. abhärten; 2. trainieren

Training (s)

Trainer (r)

effektiv

hierüber

brennen

Himmel (r)

himmelschreiend

Maus (e)

mausen

Mäusebussard (r)

Erle (e)

Mausefalle (e)

Mäuschen (s)

Verbrennung (e)

Brandmal (s)

Abgas (s)

Inbegriff (r)

nachtsüber

ganz

Mutterwitz (r)

ganz

urgewiß

blutjung

grundverschieden

grundfalsch

1. Gesundheit (e); 2. Wohlergehen (s)

gesund

ungesund

Hygiene (e)

sanitär

verbrennen

brennen

Brand (r)

Klima (s)

klimatisch

Klimawechsel (r)



himmlisch

himmelhoch

Donnerwetter (s)

Weltkörper (r)

Brenner (r)

brennend

himmelblau

exotisch

ein/eine/ein

Pro-Kopf-Produktion (e)

Wegestunde (e)

keinerseits

kein/keine/kein

Einzelzimmer (s)

überhaupt

irgend

1. zusammenfallen; 2. zusammengehen

übereinstimmen

zusammenstimmen

einmütig

1. verbinden s.; 2. vermählen s.

Vermählung (e)

quadrieren

zusammennehmen

sonstig

u.a. (und anderes)

Alleinhandel (r)

Einzelstück (s)

1. allein; 2. einzig

einzelstehend

einzelstehend

alleinig

einzigartig

1. vorderhand; 2. vorläufig

einweilen

einschneidig

einstöckig

Individuum (s)



Gleichstrom (r)

1. aufrecht; 2. eben; 3. gerade

Direktübertragung (e)

geradeaus

stracks

schnurstracks

1. uneben; 2. ungerade; 3. ungleich; 4. ungrade

uneinig

Uneinigkeit (e)

1. ebnen; 2. planieren

zurichten

gleichen

individuell

Einzelwirtschaft (e)

Privatreise (e)

gleichberechtig

einzelweise

einzeln

Gleichung (e)

gleichmäßig

Äquator (r)

egal

Gleiche (s)

gleichseitig

Gleichheit (e)

ungleichmäßig

ungleich

gleichsetzen

gleichmachen

Gleichstellung (e)

gleichrangig

ebenbürtig

Uniform (e)

Gleichgewicht (s)

1. einmütig; 2. unzweideutig

eindeutig

1. Einser (r); 2. einzeln



welcher/welche/welches

Einer (r)

Einzahl (e)

vereinzeit

mutterseelenallein

einige

1. einen; 2. einigen; 3. vereinen; 4. vereinigen; 5.

zusammenfassenvermählen

Vereinigung (e)

1. einigen s.; 2. gesellen (s.); 3. vereinigen s.

Vereinigung (e)

Universität (e)

Uni (e)

generell

universal

Professor (r)

1. Eintracht (e); 2. Einvernehmen (s)

Einverständnis (s)

Einigkeit (e)

1. einig; 2. einträchtig

einzig

einjährig

eintausend

klappen

decken s.

Abkommen (s)

Vereinbarung (e)

einerlei

gleichförmig

einförmig

gleich

Einerlei (s)

1. einstimmig; 2. eintönig

Öde (e)

1. einmonatig; 2. einmonetlich

Kirche (e)

kirchlich

Kicherjahr (s)

geistlich

Gemeinde (e)



gleichzeitig

nebenher

keiner/keine/keines

Ägypten

ägyptisch

Ägypter (r)

Einbahnstraße (e)

Einkind (s)

gleichmütig

phlegmatisch

Gleichmut (r)

einhändig

einhändig

ehemals

einst

dereinst

1. einstmalig; 2. sonstig

einstig

Verein (r)

einander

übereinander

übereinander

umeinander

nebeneinander

1. beieinander; 2. gegeneinander; 3. nebeneinander

nacheinander

verfangen s.

ineinander

zusammenlaufen

zueinander

aneinander

untereinander

sich

füreinander

aufeinander

aufeinander

sich

auseinanderliegen

hintereinander



Aufeinanderfolge (e)

eintägig

gleichgesinnt

einstündig

gleichmäßig

einteilig

einerseits

1. Einheit (e); 2. Geschwader (s)

Einheitspreis (r)

einheitlich

einig

1. einreihig; 2. einzeilig

einhundert

mal

einmal

keinmal

irgendeinmal

Einmaleins (s)

einfach

einmalig

Nu (s)

zugleich

1. einfach; 2. schlicht; 3. unverblümt

prunklos

simpel

schlankweg

Schlichtheit (e)

vereinfachen

einfarbig

einräumig

einstimmig

einsilbig

Eintopfgericht (s)

gleichzeitig

1. einfältig; 2. simpel

Einfalt (e)

1. beisammen; 2. mit



miteinander

mitsamt +D

zusammen

mitbesitzen

mitbenutzen

zusammenbleiben

mitkommen

mitfahren

1. Koexistenz (e); 2. Zusammenleben (s)

mitfühlen

Mitgefühl (s)

Ensemble (s)

1. Gemeinschaft (e); 2. Zusammensein (s)

Zusammenarbeit (e)

mitwirken

eingleisig

einer/eine

eines

verhungern

hungrig

eßbar

hungern

Hungersnot (e)

Hunger (r)

dz. (derzeit)

z.Z. (zur Zeit)

Nacht (e)

Mitternacht (e)

mitternächtlich

mitternachts

nachts

allnächtlich

nächtlich

Nachtlager (s)

Nachtverkehr (r)

Nachtschicht (e)

Nachtlager (s)

1. nächtigen; 2. übernachten

Ständchen (s)



nachtelang

Fallschirm (r)

Keil (r)

Pflug (r)

Zierde (e)

Eloquenz (e)

Schar (e)(s)

akzeptieren

da

nun

darüber

derweil

indesen

1. Juwel (s); 2. Schmuck (r)

Schmucksachen (Pl.)

Juwelier (r)

1. vorbei; 2. Schärfe (e)

Kante (e)

weg

leben

unverschuldet

wandeln

hinweg

fort

1. absetzen; 2. verkaufen

veräußern

Verkauf (r)

Verkaufspreis (r)

unverkäuflich

verkäuflich

Verkäufer (r)

verkäuflich

feil

käuflich

Verkäuferin (e)

Verschuldung (e)



verschulden s.

abzweigen

verzweigen (s.)

zweigig

1. vergeben; 2. verschenken

versagen

festfahren

Pannendreieck (s)

verstellen

zustellen

Versatz (r)

einschlafen

verlöschen

verschlafen

1. einschläfern; 2. schläfern

vormachen

verwundern s.

1. schwemmen; 2. überfluten

überziehen

1. überschwemmen; 2. überströmen

strömen

verraten

verraten s.

versteigern

verwaisen

vergraben

elastisch

1. verschwören; 2. verwünschen

verdammen

verfluchen

veralten

Elbe (e)

erzählen

Erzählung (e)

vertragen

übermütig

Übermut (r)

1. entlassen; 2. verabschieden



fortlassen

durchhelfen s.

verfinstern s.

umwölken s.

verabschieden s.

empfehlen s.

verkriechen (s.)

stürzen

bezaubern

verzuckern

verführen

verlocken

ablocken

stibitzen

mausen

verkümmern

umtauschen

vertauschen

übermüden

verzagen

entmutigen

wegwerfen

verwerfen

herumarbeiten

verzechnen

entscheiden s.

austragen

entscheiden

unentschieden

wischen

vor +A

vorgeben

vorstellen s.

vorwerfen

davor

vorlegen

vorziehen

vorschreiben



entgegenkommen

vorhalten

vorstellen

vormachen

Schneide (e)

Spitze (e)

überhängen

Elefant (r)

Elfenbein (s)

verbrennen

zulänglich

hinreichend

ganz

1. genug; 2. genügend

genügen

schick

1. unbefriedigt; 2. unzufrieden

meckern

1. befriedigt; 2. wohlgefällig; 3. zufrieden

1. ausreichen; 2. hinlänglich

auskömmlich

langen

1. entgegenkommen; 2. nachkommen

genugtun

Verbrennung (e)

Genüge (e)

1. ungenügend; 2. unzuänglich; 3. unzureichend

Genugtuung (e)

anfangs

strecken

elektrisch

Elektrizitätswerk (s)

Proviant (r)

proviantieren

verköstigen

1. Eßwaren (Pl.); 2. Lebensmittel (s); 3. Nahrungsmittel (s)

Lebensmittelgeschäft (s)

Element (s)

mopsen

zerlegen



elementar

Elementarunterricht (r)

1. vorstehen; 2. vorstehn

entlassen

weglassen

nachlassen

erlassen

1. Erlaß (r); 2. Nachlaß (r)

1. unabläßlich; 2. unerläßlich

unablässig

1. lebhaft; 2. regsam

munter

geweckt

entschwinden

verschwindend

verschmachten

verschmachten

ereilen

1. erlangen; 2. erstreben

belaufen (s.)

ankommen

reichen

1. einholen; 2. erreichen

bringen

1. freilassen; 2. loslassen

unerreichbar

erschlaffern

entwerten s.

entwerten

weinerlich

1. bissig; 2. fein

scharfsinnig

hellhörig

hellhörig

scharf

Gefallene (r)

umstürzen

stürzen

1. hinfallen; 2. umfallen



herfallen

schärfen

Speisekammer (e)

Hefe (e)

Leben (s)

Inkraftsetzung (e)

lebenslänglich

lebenswichtig

Lebenszeichen (s)

1. existenzfähig; 2. lebensfähig

Lebensalter (s)

Alter (s)

Lebensverhältnisse (Pl.)

unscharf

Lebensart (e)

lebensgroß

Lebensbahn (e)

Lebensbeschreibung (e)

beleben

Lebensniveau (s)

1. Gefährte (r); 2. Lebensgenosse (r)

leblos

lebensüberdrüssig

1. Lebensgefahr (e); 2. Lebensgefährte (r)

1. lebensfroh; 2. lebenslustig

vorgreifen

aufgeweckt

rege

verjähren

unvergänglich

ausarten

Entartung (e)

ermüden

erlahmen

ermüden

vergeuden



legen s.

vergessen

verlernen

fassen

verdrehen

einfangen

1. überkommen; 2. übernehmen

ankommen

festnehmen

fangen

fassen

1. annehmen; 2. nehmen

hinnehmen

Annahme (e)

unannehmbar

annehmbar

Gefangennahme (e)

okkupieren

Einnahme (e)

1. beschäftigt; 2. vollbesetzt

1. befangen; 2. beklommen

1. unbefangen; 2. uneingenommen

1. eingenommen; 2. voreingenommen

ausgehen

schwinden

1. einnehmen; 2. konsumieren

1. verspeisen; 2. verzehren; 3. zehren

aufzehren

1. abtöten; 2. ertränken

verbeißen

verbissen

1. abfließen; 2. verfließen; 3. verrinnen

verlaufen

abwenden

wenden



Wendung (e)

1. abdrehen s.; 2. abwenden s.

wenden s.

abkehren s.

Wendung (e)

abblasen

fortlaufen

weglaufen

ausreißen

1. verdampfen; 2. verrauchen

verrauchen

überfahren

umfahren

erdenken

nachdenken

geistesabwesend

verbiegen

krümmen

verbiegen s.

verlassen

überlaufen

liegenlassen

1. fortlassen; 2. weglassen

zurücklassen

1. vereinsamt; 2. verlassen

verschleudern

umbiegen s.

abbiegen

umbiegen

abtreiben

absterben

hinscheiden

1. aufschieben; 2. fristen; 3. verschieben

klingen

verschweigen



überhäufen

überschütten

überführen

sterbend

erblassen

überstürzt

übereilen

überstürzen

überhasten

vorellig

1. äschern; 2. einäschern

vertönen

verklingen

verlegen

1. vernachlässigen; 2. verwahrlossen

überhandnehmen

schieben

parieren

abschlagen

1. abbrauchen; 2. vernützen

verbrauchen

unverbraucht

verzehren s.

abgebraucht

abgrenzen

begrenzen

1. Bestimmung (e); 2. Entschluß (r)

1. entschließen (s.); 2. vornehmen s.

1. anbringen; 2. placieren; 3. unterbringen

setzen

Niederlage (e)

1. lagern s.; 2. placieren s.; 3. unterkommen

verwelken

verblühen

scheuchen

verfehlen

fehlen

erkalten



verstreuen

austragen

glauben

weismachen

einbilden

anlaufen

fortschaffen

vertragen

1. fortmachen s.; 2. packen s.

erholen

verenden

krepieren

1. Hingeschiedene (r)(e); 2. Verstorbene (r)(e)

wegschleppen

verschleppen

fortziehen

1. verziehen; 2. wegziehen

1. dauern; 2. dehnen s.; 3. verschleppen s.

verziehen s.

hinschleppen s.

ziehen s.

hinziehen s.

entfremden s.

entfremden

unantastbar

zurechtkommen

zurechtfinden s.

versprechen s.

abschrecken

wischen

anlassen

1. abfahren; 2. ausfahren

anfahren

aufbrechen

Aufbruch (r)

1. abfertigen; 2. bestellen; 3. erledigen

beilegen



austragen

heben

bewerksteiligen

Austrag (r)

zurückstehen

unbesorgt

verschreiben s.

verschreiben

Schreibfehler (r)

1. anerkennen; 2. zugestehen

zugeben

einräumen

Anerkennung (e)

Schein (r)

Bescheinigung (e)

verurteilen

richten

1. abfällig; 2. mißfällig

vorgehen

verfahren

1. Handlungsweise (e); 2. Verfahren (s)

Prozedur (e)

1. abspielen; 2. vorspielen

verspielen

verscherzen

verloben

Verlobung (e)

Hochruf (r)

Hoch (s)

herkommen

überkommen

dringen

finden

gelangen

betäuben

abschweifen

ausschweifen

abbiegen



abfangen

erwischen

haschen

vergreifen

1. blenden; 2. verblenden

verdammt

mißstimmen

verwöhnen s.

1. verzärteln; 2. verziehen

verhätschen

verwöhnen

verzogen

perplex

hinhauen

undenkbar

erdenklich

fortjagen

1. entgehen; 2. meidel; 3. verfehlen

vermeiden

1. unumgänglich; 2. unvermeidlich

Umgehungsstraße (e)

1. erbittert; 2. verbissen; 3. verbittert

verspäten (s.)

verfehlen

1. aufmachen; 2. ausfertigen; 3. bereiten; 4. zubereiten; 5.

zurechtmachen
anrichten

richten

fertigen

bereitstellen

Zubereitung (e)

Mache (e)

fertigmachen s.

rüsten

fertigbringen

fertigmachen

anrühren

ansetzen

beginnen



anfangen

1. beginnen; 2. losgehen

verschreien

1. ablaufen; 2. abnutzen; 3. schleißen

trollen (s.)

scheren s.

verschachern

verschleudern

benebeln

1. Abzug (r); 2. verzug (r)

ziehen

verziehen

buchen

verschreiben s.

verpflichten s.

begehen

verbrechen

1. abschicken; 2. absenden; 3. schicken

zusenden

versenden

entsenden

verschicken

Versand (r)

1. absondern; 2. separieren

1. scheiden; 2. sondern

aussondern

auseinanderlegen

Scheidung (e)

gesondert

separieren s.

sondern s.

verflachen

verflachen

bestellen

versorgen

versehen



versorgen

walten

1. Kost (e); 2. Versorgung (e)

Verpflegung (e)

unversorgt

versehen s.

1. gegen +A; 2. wider

entgegen +D

für +A

wider +A

widerstehen

widersetzen (s.)

Widerstand (r)

1. unwiederstehlich; 2. zwingend

Widerstandskraft (e)

Wiederstandsfähigkeit (e)

hingegen

dagegen

Gegenbeweis (r)

dawider

für +A

trotz +G/+D

ungeachtet +G

Gegenwert (r)



opponieren

1. Gegner (r); 2. Widersacher (r)

Gegnerschaft (e)

Gegenverkehr (r)

Konterrevolution (e)

Signatur (e)

opponieren

widrig

1. gegenfalls; 2. widrigenfalls

kontrollieren

Kontrolle (e)

Feind (r)

feindlich

Einfall (r)

gegnerisch

1. Feindschaft (e); 2. Gegnerschaft (e)

widerstreben

Abneigung (e)

Widerwille (r)

1. unhold; 2. unsympathisch

zuwider

widerlich

Gegenmittel (s)

1. Gegensatz (r); 2. Zwiespalt (r)

gegenüber +D

Gegenteil (s)

gegenseitig

1. entgegensetzt; 2. gegenteilig

widersprechen

Widerspruch (r)

einsprechen

einwenden

1. Einwand (e); 2. Einwurf (r)

Widerrede (e)

Einrede (e)

Einspruch (r)

oppositionell

Schirm (r)

überlaufen



Wurf (r)

Ellipse (e)

1. abstehlen; 2. wegstehlen

wegstehlen s.

verschießen

abstoßen

rennen

1. ausfallen; 2. unterbleiben

wegfallen

zurückbleiben

1. fortbleiben; 2. wegbleiben

nachstehen

unausbleiblich

Nachzügler (r)

rückständig

Geist (r)

Irrsinn (r)

geisteskrank

abgeben

vergehen

passieren

vorbeigehen

holen

wegkommen

1. fortkommen; 2. wegbegeben (s.)

weggehen

fortfahren

hingehen

fortgehen

hinweggehen

verfügen s.

Psychiater (r)

Theorie (e)

theoretisch

sinnen

versenken s.

vertiefen



vertiefen s.

entgehen

Erlebnis (s)

untersinken

sinnreich

Witz (r)

verkalken

vorsagen

bröckeln

krümeln

bröckeln

krümeln

verwischen

verwischen s.

nagelfest

unbeweglich

1. ermangeln; 2. unterlassen; 3. verabsäumen; 4. verfehlen

1. abfließen; 2. ablaufen

dahingehen

verstreichen

vorbeigehen

hingehen

vergehen

vorüber

vorbei

vertagen

pauken

mundtot

1. erstummen; 2. verstummen

entvölkert

1. benennen; 2. nennen

nachsehen

versehen

Nachsicht (e)

nachsichtig

1. Präsident (r); 2. Vorsitzende (r)(e)



Präsidialrat (r)

präsidieren

Präsidentschaft (e)

Vorsitz (r)

Präsidium (s)

verschlucken

verbeißen

verschlingen

abgewinnen

erdrücken

unterdrücken

niederdrücken

Druck (r)

verkrüppeln

verkrüppeln

verschleppen

strecken

hinausziehen s.

1. abbinden; 2. losbinden

ausmachen

zergehen

lesen

auslesen

Verteilung (e)

zerteilen s.

verteilen s.

teilen s.

verlaufen s.

verteilen

Verteilung (e)

hervor

lebendig

vor

Organismus (s)

1. beibringen; 2. darbieten; 3. einlegen; 4. referieren; 5.

vortragenwiedergeben



lesen

aufführen

Aufführung (e)

Vorführung (e)

Referat (s)

Vorlesung (e)

Vorstellung (e)

Vortrag (r)

Sachbearbeiter (r)

Hörsaal (r)

vorfahren

vorführen

zuvor

vorher

eher

vorerst

vorig

vorgehen

Vorgänger (r)

Vorfahr (r)

Vorspeise (e)

Vorausbedingung (e)

Vorbedigung (e)

abonnieren

Abonnement (s)

treffen s.

vorkommen

Vorkommnis (s)

Vorläufer (r)

entwickeln

Entwicklung (e)

vorbringen

herbringen

hervorbringen

herausrücken

vorziehen

Vorsaison (e)

stiften

Urheber (r)

vorschreiben



Voranscjlag (r)

Soll (s)

Vorschrift (e)

vorschriftswidrig

vorschriftsmäßig

Vorurteil (s)

1. Prolog (r); 2. Vorspiel (s)

Präludium (s)

vormerken

1. Anzeichen (s); 2. Aspekt (r); 3. Vorzeichen (s); 4.

Zeichen (s)1. Freiheit (e); 2. Vorrecht (s)

vorkommen

herauskommen

Lätzchen (s)

nobel

vornehm

vorbereiten

zurichten

herrichten

1. Vorbereitung (e); 2. Vorrichtung (e)

vorbereiten s.

Einleitung (e)

Vorbereitung (e)

voran

vorschreiten

vorausgehen

vorn

Vorschuß (r)

Anzahlung (e)

vorschießen

vorstrecken

Lebewesen (s)

1. avancieren; 2. vorrücken

vortreten

befördern

Vorstand (r)

eingangs

Vorstand (r)

Präposition (e)

vorsprechen



fördern

Vorarbeiter (r)

überfließen

1. Vorsprung (r); 2. Vorteil (r)

Vorzug (r)

vorgabe (e)

Gunst (e)

bevorzugen

vorziehen +A +D

vorrücken

1. anmarschieren; 2. anrücken

vorzugsweise

vorteilhaft

vorgeben

vorstrecken

vorarbeiten

vorzeichnen

1. voran; 2. vornüber

vorherbestimmen

vorausbezahlen

voraus

vorsehen

voraussichtlich

vorwärts

unvorhergesehen

vorgeben

vorspielen

vorstellen

vorwerfen

Vorfall (r)

vorfallen

gebrechlich

vorbeugen s.

vorbeugend

fortkommen

vorschreiten

Fortgang (r)

fortgeschritten

vorsetzen

vorwärtskommen



absehen

1. Vorsehuung (e); 2. Vorsicht (e); 3. Vorstellung (e)

absehbar

weitsichtig

vorsorglich

fürsorglich

1. vorausgehen; 2. vorgehen

vordringen

vorgreifen

Vorderteil (r)

vorrücken

vorschieben

vordrängen (s.)

Vorschub (r)

aufkommen

vorführen

vortragen

begünstigen

schmarotzen

Schmarotzer (r)

Vorliebe (e)

Vorwort (s)

Prolog (r)

Vorrede (e)

1. Diele (e); 2. Vorzimmer (s)

1. erst; 2. erste

zuerst

ertsens

Präfix (s)

Vordergrund (r)

vorschieben

aufbringen

schaffen



herbeischaffen

1. präsentieren; 2. unterbreiten; 3. vorlegen

Vorlage (e)

Vorsatz (r)

1. vor +D; 2. voraus

1. vorstehen; 2. vorstehn

davor

vorliegen

beiseitenehmen

vornehmen

1. Vorkauf (r); 2. Vorverkauf (r)

unvorsichtig

entgegenkommend

zuvorkommend

1. Entgegenkommen (s); 2. Verbindlichkeit (e)

Überholverbot (s)

Präliminarien (Pl.)

vorhergehend

Prämisse (e)

Vorjahr (s)

ergießen s.

verschießen

durchprügeln

1. verdampfen; 2. verdunsten

verduften

verfliegen

1. abdämpfen; 2. verdampfen; 3. verdunsten

abfallen

erröten

verbummeln

vermodern

weichlich

verwüsten

eingehen

1. umkommen; 2. untergehen; 3. untergehn; 4. verderben

rauben

1. entrücken; 2. erfassen; 3. wegreißen



entzücken

entreißen

hinreißend

entzückent

Entzückung (e)

verzeichnen

fortschaffen

ablagern

speichern

reißen

ausbrechen

verstecken

verbergen

1. verbergen s.; 2. verstecken s.

verschlagen

1. anordnen; 2. verordnen

ordnen

verfügen

verhängen

1. anordnen; 2. arragieren

ordnen

ordnen s.

Abflug (r)

1. blockieren; 2. riegeln; 3. verriegeln

verscheuchen

zurückschrenken

verderben

verpfuschen

verkümmern

verderben

1. verfaulen; 2. verrotten; 3. verwesen

verrotten

verfärben (s.)

erbleichen

Erste (r)

vergehen

verfrühen

unterschlagen

ausstreichen



vertuschen

abtreiben

abzehren s.

dahinsiechen

abzehren

versalzen

1. erst; 2. erste

erstmalig

Vorderplatz (r)

Erste (r)(e)

erstmals

Anzug (r)

Vordersitz (r)

1. Vorrang (r); 2. Vortritt (r)

Vorfahrt (e)

Vorgang (r)

Priorität (e)

primär

zuerst

erstklassig

erstrangig

prima

Erste-Hilfe-Ausrüstung (e)

Nothelfer (r)

Ersthilfestation (e)

Primogenitur (e)

1. verdüstern; 2. verfinstern

verdunkeln

verdunkeln s.

Spitzensportler (r)

huschen

losgehen

entladen s.

1. untergehen; 2. untergehn

versinken

Untergang (r)

versenken

1. abdrücken; 2. abfeuern; 3. abschießen

losdrücken



verschneiden

loskommen +von +D

davonkommen

los

zerreißen

dahinbrausen

reißen

verlaufen

1. verpassen; 2. versäumen

abfliegen

verfliegen

herbergen

1. abführen; 2. abtransportieren; 3. befördern; 4.

verfrachtenfördern

Abfuhr (e)

verrechnen

verrechnen s.

resolut

unverdrossen

Entschlossenheit (e)

abtrocknen

1. verdorren; 2. vertrocknen

vertrocknen

betören

Schwindelanfall (r)

1. Verarmung (e); 2. Verelendung (e)

Verarmung (e)

verdingen s.

verkohlen

verbüßen

leiden

abdichten

isolieren

verfärben (s.)



entwöhnen

versprechen s.

betrüben

zerstreuen

zerstreuen

zerstreut

entspringen

einnicken

verdecken

fortschaffen

abräumen

treffen

erraten

Treffen (s)

absehen

austreten

vertreten

nähren

unterhalten

erhalten

andauern

Erhaltung (e)

1. abrücken; 2. entfernen

beseitigen

wegschaffen

abmachen

abbringen

Entfernung (e)

Beseitigung (e)

abrücken

entfernen s.

abkommen



1. durchbringen; 2. verbringen

verschwenden

1. vergehen; 2. verrinnen

verfließen

1. beerdigen; 2. begraben; 3. beisetzen

vergraben s.

reißen

ausschweifen

abweichen

ableiten

verbreiten s.

1. übertragen; 2. verbreiten

niederstrecken s.

liegen

entwerfen

hochbejahr

abstellen

einlegen

1. weglegen; 2. zurücklegen

aufbewahren

1. irregehen; 2. verirren s.; 3. verlaufen (s.)

verfahren s.

fehlgehen

Abirrung (e)

fehlgehen

1. untersagen; 2. verpönen

vorenthalten

verheimlichen

verhauen

1. entrücken; 2. rücken; 3. verrücken; 4. verschieben

Schub (r)

1. verrücken s.; 2. verschieben s.

abstumpfen

abstumpfen

stumpsinnig

verlegen

verzerren

deformieren

1. entstellen; 2. verunglimpfen

verzerren s.



gefaßt

verbringen

durchdringen

zubringen

verleben

verstopfen

abbrechen

knicken

brechen

abbrechen

durchbrechen

zerbrechen

1. aneignen; 2. entwenden

übertreiben

Schwund (r)

1. entschwinden; 2. schwinden; 3. verschwinden

wegmachen s.

Vermißte (r)(e)

wegmachen

wegbekommen

erduiden

1. verweisen; 2. wegweisen

zurückweisen

ablehnen

Abschlag (r)

abschlägig

Abreise (e)

1. abreisen; 2. verreisen; 3. wegreisen

Vorderbein (s)

vorder

pflanzen

verbannen

verjagen

vertreiben

Prinzip (s)

verwildern

schneiden

zerhauen

hinschlagen

fortjagen



verblenden

verblendet

Wahn (r)

Scheidung (e)

1. abscheiden; 2. abteilen; 3. abtrennen; 4. lostrennen

entwöhnen

scheiteln

scheiden

trennen

Abteilung (e)

Ausscheidung (e)

1. untrennbar; 2. unzertrennbar

auseinanderkommen

trennen s.

übernehmen

1. geschieden; 2. geschiedenen

verzollen

gewärtigen

erwarten

zaubern

verzaubern

prinzipell

ausmachen

absolvieren

verrichten

abtun

versehen

mengen

mengen s.

verdünnen

verjüngen s.

verschlagen

durchhauen

verhauen

verprügeln

1. verbluten; 2. verbluten s.

wegnehmen

hernehmen

verkommen



verlieren s.

1. verlorengehen; 2. verlorengehn

nehmen

verloren

verlieren

einbüßen

vertrödeln

Verlust (r)

verwerfen

aussäen

1. ruchlos; 2. verrucht

verwerflich

verschlagen

genießen

1. abführen; 2. Genuß (r)

fortführen

führen

Vergnügen (s)

wonnig

Genußmittel (s)

ungenießbar

genießbar

Genießer (r)

prinzipell

grundsätzlich

Prinzipienfrage (e)

abblühen

ertragen

ausstehen

1. unerträglich; 2. unleidlich; 3. unverträglich

erträglich

1. abfahren; 2. davontragen; 3. hinnehmen

fortbringen

abholen

mitnehmen

absegeln

entziehen

wegschleppen s.

abstrakt

1. hinziehen s.; 2. wegziehen



1. abziehen; 2. fortziehen

Gen. (Genosse)

verpfänden

verschließen

versperren

abdrehen

vermachen

pilgern

Haft (e)

Verschluß (r)

verschließen s.

verschließen s.

1. verbummeln; 2. verkommen

einschlafen

Mensch (r)

Leute (Pl.)

unmenschlich

Übermensch (r)

menschlich

Menschenverstand (r)

menschenmöglich

Menschheit (e)

Männchen (s)

menschenscheu

ungesellig

mannshoch

Generation (e)

Mitmensch (r)

unmenschlich

Menschengedränge (s)

1. erheben; 2. höhen

errichten

steigern

Hub (r)

Steigerung (e)

1. Geschoß (s); 2. Schoß (r); 3. Stockwerk (s)



Etage (e)

Rang (r)

Stock (r)(s)

Etagenbett (s)

Steigung (e)

gehalten

ragen

steigen

ansteigen

1. Anstieg (r); 2. Steigung (e)

Hebel (r)

1. Plattform (e); 2. Pult (s)

Podium (s)

Ekel (r)

geil

Schweizerkäse (r)

Verdauung (e)

verzehren s.

deshalb

emigrieren

Gedenken (s)

Gedächtnis (s)

Erinnerung (e)

1. erinnerlich; 2. unvergessen

denkwürdig

1. besinnen (s.); 2. entsinnen (s.)

1. erinnern; 2. mahnen

Denkzettel (r)

eingedenk

Debkwürdigkeiten (Pl.)

Mal (s)

Denkmal (s)



Monument (s)

erinnern s.

Andenken (s)

anführen

nennenswert

besagt

Säugetler (s)

dahinter

ich

Sang (r)

Gesang (r)

singen

Sänger (r)

Singvogel (r)

Energie (e)

nachgeben

lassen

weichen

nachgiebig

1. ergeben; 2. gefügig

fügsam

1. folgsam; 2. gehorsam

1. befolgen; 2. folgen; 3. fügen s.; 4. parieren

Folge (e)

Gehorsam (r)

1. Bewilligung (e); 2. Erlaubnis (e); 3. Konzession (e); 4.

Lizenz (e)
1. bewilligen; 2. gewähren

1. unfolgsam; 2. unfügsam

ungehorsam

Ungehorsam (r)

1. Ablaß (r); 2. Konzession (e); 3. Zugeständnis (s)

mich

Sühne (e)

unversöhnlich



dessenungeachtet

infolgedessen

dementsprechend

dabei

daher

so

tändeln

schäckern

sacht

Stich (e)

1. lindern; 2. mildern

Milderung (e)

mildern s.

lindern s.

nachlassen

Nachlaß (r)

Leim (r)

leimig

1. heil; 2. wohlerhalten

intakt

Galle (e)

gallenkrank

1. lechzen; 2. schmachten

sehnen (s.)

Gallenanfall (r)

Gallenstein (r)

glimpflich

Maulbeerbaum (r)

episch

bauen

Bauweise (e)

Bauart (e)

Architekt (r)

Architektur (e)

Bau (r)

Überbau (r)

Bauer (r)

Erbauer (r)

Baumaterial (s)

Bauindustrie (e)



Bauklotz (r)

Episode (e)

soeben

dabei

knapp

ebendeshalb

genau

ausgerechnet

gerade

schlechthin

geradeso

ebensowenig

geradesogut

ebensowohl

erbauen s.

1. Bau (r); 2. Gebäude (s)

1. erbaulich; 2. lehrreich

Bauholz (s)

treffen

Erz (s)

ehen

Föhre (e)

Kiefer (e)

Interesse (s)

Belang (r)

interessieren

kümmern

interessant

merkwürdig

interessantweise

1. hochinteressant; 2. spannend

Anteil (r)

Interesse (s)



interessieren s.

fragen

uninteressant

Anfrage (e)

Siebenbürgen

Verdienst (s)

wert

verdient

1. kratzig; 2. spröde

rauh

Förster (r)

Forstkunde (e)

Forstwirtschaft (e)

Forstwesen (s)

1. Holz (s); 2. Wald (r)

Gehölz (s)

Wäldchen (s)

Holzwirtschaft (e)

1. waldbedeckt; 2. waldig

Waldgebirge (s)

Waldgegend (e)

1. Forst (r); 2. Waldung (e)

Schonung (e)

entstammen

entspringen

erwachsen

herrühren

Abkunft (e)

Ursprung (r)

Herkunft (e)

1. original; 2. ursprünglich

Urschrift (e)

Urschrift (e)

Urtext (r)

Originalität (e)

1. Ergebnis (s); 2. Resultat (s)

ergeben

herauskommen

1. ergebnislos; 2. fruchtlos



erfolglos

Reliquie (e)

energisch

Plakette (e)

Medaille (e)

Münzkunde (e)

Tugend (e)

Vorzug (r)

tugendhaft

aderig

Überdach (s)

Dachrinne (e)

Spund (r)

1. grün; 2. unreif

Ketzer (r)

reif

Reife (e)

1. Abitur (s); 2. Matur (s); 3. Matura (e)

Matutatreffen (s)

Reifeprüfung (e)

Abiturient (r)

1. ädern; 2. empfinden

spüren

fühlen

fühlbar

streifen

belangen

greifen

Fühlung (e)

unberührt

unantastbar

Einvernehmen (s)

Verkehr (r)

1. berühren s.; 2. verkehren; 3. verständigen s.

umgehen

treiben

gären



Gärung (e)

Ank. (Ankunft)

1. Balkon (r); 2. Erker (r)

Ankunft (e)

Ankunftseite (e)

Moral (e)

Sitte (e)

sittlich

Leumundzeugnis (s)

moralisch

sittlich

1. immoralisch; 2. sittenlos; 3. tugendlos; 4. unmoralisch;

5. unsittlich
Münze (e)

Ernst

Schirm (r)

Stärke (e)

Kraft (e)

Anstrengung (e)

zwingen

Kraftwerk (s)

Kraftanlage (e)

1. bewaldet; 2. hitzig; 3. kräftig

scharf

steif

hell

stark

zäh

baufest

stärken

kräftigen

festigen

beteuern

kräftigen s.

stärken s.

Gewalt (e)

zwängen

gewaltsam

Gewalttat (e)



aufdriglich

gewalthaberisch

überwinden s.

1. kraftvoll; 2. rüstig

Feld (s)

1. kraftlos; 2. unkräftig

entkräftet

machtlos

hierzu

daraufhin

her

daherkommen

dahinaus

diesbezüglich

herwärts

Erzbischof (r)

für +A

um +A

wegen +D

verstehen

ihrethalben

deinethalben

Valeur (e)

Wert (r)

Gut (s)

Kostbarkeit (e)

1. bewerten; 2. taxieren

werten

kostbar

wertvoll

Wertbrief (r)



Wertangabe (e)

Schließfach (s)

1. Papier (s); 2. Wertpapier (s)

Wertsachen (Pl.)

wertlos

unwert

nichtig

Entwertung (e)

Mehrwert (r)

Effektenbörse (e)

Intellekt (r)

Verstand (r)

Sinn (r)

sinngemäß

1. deutlich; 2. sinnreich

verständlich

verständig

intelligent

Intelligenz (e)

1. sinnlos; 2. unverständig

verstehen

1. auslegen; 2. deuten

Beisatz (r)

intellektuell

Intelligenz (e)

Intellektuelle (r)

wiederholen

1. benachrichtigen; 2. bescheiden

informieren

1. unterrichten; 2. verständigen

Bescheid (r)

Verständigung (e)

unterrichten s.

eurethalben

verständnislos



unverständlich

deutlich

ihrethalben

unserthalben

Argument (s)

Beweisgrund (r)

argumentieren

Gültigkeit (e)

gelten

gültig

geltend

1. durchsetzen; 2. erheben

Geltung (e)

1. durchdringen; 2. durchgehen; 3. durchsetzen s.

Durchbruch (r)

1. geltungslos; 2. ungültig; 3. unkräftig

nichtig

1. annullieren; 2. aufheben; 3. entkräften

Pulsschlag (r)

Puls (r)

Verständnis (s)

sinnlich

empfindsam

empfindlich

1. gefühllos; 2. ledern; 3. unempfindlich

kaltherzig

sinnlich

Sinnesorgan (s)

rührselig

Sentimentalität (e)

gefühlvoll

Empfindung (e)



Gefühl (s)

Gesinnung (e)

Elisabeth

u.dgl. (und dergleichen)

u.a. (und andere)

und

inständig

fällig

ausstehen

Chance (e)

Favorit (r)

Ereignis (s)

1. Geschehnis (s); 2. Vorkommnis (s)

Vorgang (r)

Regenschirm (r)

Abfall (r)

Sturz (r)

Fall (r)

Fall (r)

1. Begebenheit (e); 2. Geschichte (e); 3. Vorfall (r)

Affäre (e)

u.U. (unter Umständen)

eventuell

möglicherweise

etwaig

täppisch

plump

ungelenk

geraten

fallen

Trauung (e)

1. Eid (r); 2. Schwur (r)

1. Geschworene (r); 2. Geschworne (r)

Schwurgericht (s)

beschwören

verschwören

Hochzeit (e)



Regen (r)

Regenhaut (e)

Regenmantel (r)

regnerisch

Regenwetter (s)

Regenfall (r)

abends

Abend (r)

abds. (abends)

Gesellschaftskleid (s)

Abendblatt (s)

Abendmärchen (s)

Abendkurs (r)

Sinn (r)

Vernunft (e)

Nord

nordwärts

Norden (r)

Norden

Nordamerika

nordisch

Nordländer (r)

nördlich

Nordkap (s)

Nordpol (r)

Nordsee (e)

1. Nordost; 2. Nordosten

nordöstlich

nordöstlich

1. Nordwest; 2. Nordwesten

nordwestlich

nordwestlich

einfallen

einprängen

1. hirnverbrannt; 2. wahnwitzig

1. daraufhin; 2. demgemäß

demzugfolge



demnach

vernünftig

toll

Zeug (s)

Mittel (s)

Utensilien (Pl.)

wahrnehmen

Wahrnehmung (e)

Idee (e)

Meinungsaustausch (r)

ideal

Ideegehalt (r)

Besinnung (e)

1. besinnungslos; 2. ohnmächtig

ideal

Ideal (s)

Espresso (s)

1. bemerklich; 2. merkbar

bemerken

gewahren

Bemerkung (e)

unbemerkt

unmerklich

unauffällig

rationell

Ökonomie (e)

vernünftigerweise

rationalisieren

estnisch

Este (r)

vernunftlos

hirnlos

1. Drechsler (r); 2. Dreher (r)

1. drechseln; 2. drehen

Drehbank (e)

Gran

Ästhetik (e)

ästhetisch

1. Essen (s); 2. Speise (e)



Etzel

füttern

Futtertrog (r)

Ethik (e)

ethisch

Messe (e)

Tafel (e)

Mahl (s)

Tisch (r)

Mahlzeit (e)

speisen

essen

tafeln

Eßdiele (e)

Speisewagen (r)

1. Karte (e); 2. Menükarte (e); 3. Speisekarte (e)

etnisch

Tafelöl (s)

Speisenfolge (e)

Speisesaal (r)

Restaurant (s)

Appetit (r)

Europa

Europameister (r)

europäisch

Europäer

Jahr (s)

evangelisch

i.J. (im Jahre)

alljährlich

1. Essen (s); 2. jährig

jahrelang

Jahresplan (r)

rudern

Rudern (s)

Ruder (s)

Ruderer (r)



Ruderboot (s)

Rudersport (r)

Regatta (e)

Jahrtausend (s)

1. Jahrg. (Jahrgang); 2. Jg. (Jahrgang)

Folge (e)

Jahresfeier (s)

Jubiläum (s)

jährlich

Jahrbuch (s)

Besteck (s)

Eßbesteck (s)

Eßlöffel (r)

Jahreszeit (e)

Jahreszahl (e)

Jahrhundert (s)

Jahrzehnt (s)

Export (r)

exportieren

1. Eilbrief (r); 2. Expreßbrief (r)

Expreß (r)

der/die/das

dieser/diese/dieses

dagegen

diesesfalls

diesjährig

dadurch

hierüber

dadurch

diesseits

darüber

überdies

1. fortan; 2. forthin

künftighin

darüber

1. tausend; 2. Tausend (s)

tausendjährig

tausenderlei

Tausendkünstler (r)

tausend



tausendmal

tausendfach

1. dafür; 2. daher; 3. darüber; 4. dazu; 5. deshalb

darum

zeitgemäß

tausendstel

Regiment (s)

Oberst (r)

tausensdste

Tausendstel (s)

tausendstens

Promille (e)

Tausender (r)

Tausend (e)

tausendweise

hernach

diesmal

Silber (s)

silbern

Silbermedaille (e)

demgegenüber

damit

hiermit

dementgegen

hiergegen

lfd. (laufend)

Holz (s)

Baum (r)

Abs. (Absender)

hölzern

Täfelung (e)

getäfelt

Fasan (r)

Baumchen (s)

Schnitzerei (e)

Talg (r)

Frost (r)

frieren



1. frostsicher; 2. kältefest; 3. winterfest

Frostschutzscheibe (e)

Gefrierfleisch (s)

Frostbeule (e)

1. Eis (s); 2. Gefrorene (s); 3. Gefrorne (s)

Eisbecher (r)

frostig

Mistel (e)

Gefrierpunkt (r)

Holzscheit (s)

1. Blockhaus (s); 2. Holzhaus (s)

Zimt (r)

schmerzen

1. Rasse (e); 2. Schlag (r)

Lümmel (r)

1. schmerzhaft; 2. schmerzlich

weh

leidlos

Schmerz (r)

Weh (s)

1. Analgetika (e); 2. schmerzstillend

Auerhahn (r)

spezifisch

wund

schmerzhaft

Gattung (e)

Sorte (e)

Baumrinde (e)

Fackel (e)

falb

fahl

matt

1. Mauer (e); 2. Wand (e)

schlingen

gefräßig

1. Bissen (r); 2. Mundvoll (s)

Imbißstand (r)

mauern



Nische (e)

Wandverkleidung (e)

Blatt (s)

käsebleich

Wandmalerei (e)

Wandleuchter (r)

Wandlampe (e)

Wandschrenk (r)

Wandkarte (e)

Wandzeitung (e)

Rudel (s)

1. Maueranschlag (r); 2. Plakat (s); 3. Anschlagzettel (r)

Dorf (s)

Land (s)

dörfisch

Landbevölkerung (e)

ländlich

dorfmäßig

Holzschnitt (r)

1. Krapfen (r); 2. Pfannkuchen (r)

phantastisch

Phantasie (e)

herb

Säure (e)

1. Gesäß (s); 2. Kruppe (e); 3. Steiß (r)

Heck (s)

bemühen s.

strapazieren s.

unermüdlich

Bemühung (e)

1. abmühen; 2. verfolgen

Plage (e)

Mühsal (e)

Mühe (e)



1. mühevoll; 2. mühselig

mühsam

schwierig

müde

Müdigkeit (e)

schnitzen

ungeschliffen

geschnitzelt

strapazieren

bemühen

ermüdend

schnitzeln

Wolf (r)

Mordshunger (r)

Wolfshund (r)

Hundekälte (e)

Jeans (Pl.)

1. Schwanz (r); 2. Schweif (r)

schleudern

Schleudern (s)

Fasching (r)

1. Boulette (e); 2. Frikadelle (e); 3. Hackbraten (r)

Holzschuppen (r)

Allee (e)

Holzkohle (e)

Schnitzer (r)

1. Baumstumpf (r); 2. Holzblock (r)

Baumstamm (r)

Bastard (r)

Holzklotz (r)

Stock (r)

Schleier (r)

Holzfäller (r)

Fachwerk (s)

Topf (r)

Töpfer (r)

frieren

Phase (e)



l.J. (laufenden Jahres)

d.J. (dieses Jahres)

Februar (r)

quasseln

plappern

schwatzen

Gerede (e)

Gescgwätz (s)

Schwätzer (r)

schwatzhaft

Schwalbe (e)

spritzen

Spritze (e)

tadeln

Tadel (r)

unbescholten

1. Dach (s); 2. Klappe (e); 3. Schauer (r)(s)

unterkommen

Deck (s)

Verdeck (s)

barhäuptig

bedeckt

1. Hallenschwimmbad (s); 2. Schwimmhalle (e)

decken

Deckung (e)

Deckung (e)

ungedeckt

decken s.

decken s.

Deckname (r)

Disziplin (e)

disziplinieren

zuchtlos

undiszipliniert

beherrscht

disziplinarisch

Disziplinarverfahren (s)

Waffe (e)

Wehr (e)



Lauf (r)

Streitkräfte (Pl.)

Rüstung (e)

Waffe (e)

Waffenstillstand (r)

waffenlos

Rüstung (e)

Weißwein (r)

weißbrot (s)

Schimmel (r)

weiß

weißlich

bleichen

Bleichmittel (s)

1. Leibwäsche (e); 2. Leinen (s); 3. Weißwäsche (e)

Wäsche (e)

Wäscheschrank (r)

Kopf (r)

Dach (s)

Kopfnicken (s)

Kopfschütteln (s)

gegen +A

Köpfchen (s)

Fürst (r)

majestätisch

Kopfstoß (r)

aufhaben

Kopfstand (r)

1. Kophkohl (r); 2. Weißkohl (r); 3. Weißkraut (s)

Kopfsalat (r)

Kopfsprund (r)

kopflos

Kapitel (s)

Kopfschmerz (r)

Kopfbedeckung (e)

kopfüber

Kopftuch (s)



Kopf (r)

entwickeln

unentwickelt

entwickelt

Wachstum (s)

Entwicklung (e)

Gedeihen (s)

gedeihen

geraten

Axt (e)

Beil (s)

auseinanderlegen

Bremse (e)

lagerfrei

Schwärze (e)

Rappe (r)

schwarz

Schwarzwald (r)

Schwarzweißaufnahme (e)

Schwarzweißfilm (r)

Pocken (Pl.)

Mokka (r)

Schwarzhandel (r)

Amsel (e)

Schwärze (e)

schwärzen

Schwarzhändler (r)

bremsen

Hemmung (e)

Bremslicht (s)

Bremspedal (s)

liegen

1. unbändig; 2. ungebändigt

zügellos



ungestüm

toll

Ungestüm (s)

überlegen

Lage (e)

gelegen

Lager (s)

Liegestütze (e)

1. scheuen s.; 2. Teil (r)(s)

zagen

Halbjahr (s)

halb

Zentner (r)

Seite (e)

fürchten (s.)

befürchen

1. absenden; 2. frachten

umgeben

aufgeben

Aufgabe (e)

1. Absender (r); 2. Adressant (r)

bäumen

darbringen

bieten

Verpflichtung (e)

1. aufhängen; 2. hängen; 3. henken

hängen s.

1. aufopfern; 2. opfern

aufstehen

aufrichten

aufstellen

Halbschlaf (r)



verkleinern

Aufschlag (r)

weihen

Weihe (e)

aufweichen

aufweichen

schätzen

unschätzbar

schätzbar

stempeln

abreißen

aussetzen

abbrechen

unterbrechen

zersetzen s.

1. aufgliedern; 2. spalten; 3. zersetzen

umwerfen

überstürzen

kentern

aufsträuben

aufstoßen

1. aufwiegeln; 2. aufwühlen

aufhetzen

Provokateur (r)

überschlagen s.

aufstoßen

ereifern (s.)

1. aufputzen; 2. ausputzen

Halbschuh (r)

1. anschnallen; 2. aufgütern; 3. schnallen

umgürten

aufschnallen

wickeln

aufdrehen

anklingen

ertönen

spannen

verschwollen

parzellieren

1. strückeln; 2. zerstückeln; 3. zerstücken



aufklären

Aufklärung (e)

ausschmücken

verzieren

aufwerfen

1. aufarbeiten; 2. verarbeiten

umreißen

umschütten

aufreiben

zerstören

bauschen s.

gegen +A

Hälfte (e)

Nächste (r)(e)

1. aufwachen; 2. erwachen

aufwecken

wecken

1. kurzsinnig; 2. vergeßlich

Vergessenheit (e)

vergessen s.

verbrennen

unvergeßlich

Konfession (e)

verantworten

antworten

verantworten s.

Furcht (e)

Angst (e)

wiederbeleben

Antwort (e)

unheimlich

furchtbar

fürchterlich

haftbar

verantwortlich für +A

Verantwortung (e)



verantwortungsvoll

1. unverantwortlich; 2. verantwortungslos

1. aufheben; 2. aufrichten; 3. erheben

erhöben

heben

Erhöhung (e)

Erhebung (e)

Hebung (e)

Halbstock (r)

Hebung (e)

1. aufkommen; 2. heben s.

erhebend

verzehren

zehren

verbrauchen s.

furchtsam

ängstlich

scheu

erbauen

Aufbau (r)

Erholung (e)

gelten

auflassen

anbringen

1. Ehefrau (e); 2. Gattin (e)

Frau (e)

heimführen

freien

erübringen s.

1. ob +D; 2. oberhalb +G; 3. über +A

über +D

darüber

Halbjahr (s)

halbjährig

Leitlinie (e)

1. auffressen; 2. ausfressen

1. entdecken; 2. entwickeln; 3. lüften; 4. offenbaren



aufdecken

entdecken

Entdecker (r)

bewaffnen

rüsten s.

Bewaffnung (e)

formieren

auftrennen

1. aufwärts; 2. empor; 3. hinan; 4. hinaufwärts; 5.

oberwärtstalauf

bergan

aufsprengen

aufnorchen

kapieren

auffangen

1. begreifen; 2. erfassen; 3. fassen

abschirmen

aufnehmen

Gesinnung (e)

1. Auffassung (e); 2. Fassung (e)

Begriff (r)

faßbar

umstürzen

Rummel (r)

umkehren

1. abkochen; 2. aufkochen

auffrischen

erfrischen

Erfrischung (e)

erfrischen s.

blähen

Luftmatraze (e)

Koch (r)(s)

Auflauf (r)

überheblich

Schwulst (r)

1. anknöpfen; 2. aufknöpfen

aufkommen



genesen

Genesung (e)

1. anstecken; 2. anzünden

auflaufen

aufstreifen

1. krempeln; 2. schürzen

1. empören; 2. entrüsten

Empörung (e)

entrüsten s.

empören s.

empört

aufjagen

umschlagen

auftreiben

Auffahrt (e)

Auffahrt (e)

1. aufhäumen; 2. aufstapeln; 3. häufen; 4. türmen

anhäufen

anhäufen s.

halbtot

schlitzen

1. anwenden; 2. brauchen; 3. gebrauchen

aufbieten

aufbrauchen

verwerten

nutzbar

1. bemächtigen; 2. ermächtigen

erhitzen

erhitzen s.

eifern

ersuchen

aufrufen

1. anläuten; 2. anrufen

1. Anruf (r); 2. Appell (r); 3. Aufgebot (s)

Aufruf (r)

offiziös

1. Halbdunkel (s); 2. Zwielicht (s)

antragen

auftragen

schürfen



aufführen

beibringen

Zufuhr (e)

Wolke (e)

umwölken

Wolkenkratzer (r)

gewölkt

bewölkt

Wolkenbruch (r)

1. unbewölkt; 2. wolkenlos

Bewölkung (e)

anziehen

hissen

aufziehen

überziehen

1. beschwören; 2. heraufbeschwören

wachrufen

reproduzieren

Halbzeit (e)

halbvoll

halbwegs

Bewegung (e)

aufbringen

reizen

1. anschreiben; 2. aufschreiben

Aufschrift (e)

1. Inschrift (e); 2. Schrift (e)

wiedererkennen

erkennen

Erkenntnis (e)

1. unerkenntlich; 2. unkenntlich

löschen

aufregen

aufregen s.

entglühen

Aufgang (r)



Rampe (e)

Vorgesetzte (r)(e)

1. aufmerken; 2. aufzeichnen; 3. notieren

verzeichnen

1. merken; 2. vermerken

registrieren

1. angeben; 2. anzeigen; 3. melden

Anzeige (e)

1. autorisieren; 2. berechtigen

aufgehen

emporkommen

ranken

Oberarm (r)

einarmig

1. aufrühren; 2. aufwirbeln; 3. aufwühlen

aufstehen

erheben s.

aufgehen

1. Aufstand (r); 2. Erhebung (e)

aufständisch

salben

Salbung (e)

aufmachen s.

halbfertig

1. bereitmachen s.; 2. einrichten s.; 3. zurechtmachen s.

rüsten s.

Rüstung (e)

umrühren

wachrufen

1. Aufruf (r); 2. Aufschrei (r)

Ausruf (r)

1. Ausrufungszeichen (s); 2. Rufzeichen (s)

1. aufbinden; 2. umbinden

1. aufspüren; 2. aufstöbern

1. auflodern; 2. entflammen

nachschlagen

1. auflehnen s.; 2. erheben s.; 3. meutern

rebellieren

aufbäumen (s.)

appellieren



Appell (r)

Zitadelle (e)

aufatmen

zünden

Aufschwung (r)

überschwenglich

auftreten

Auftritt (r)

entbrennen

umstoßen

anpreisen

klettern

auffahren

Aufwärmung (e)

1. anwärmen; 2. aufwärmen

Zugang (r)

1. entheben; 2. freisprechen; 3. lossprechen

entsetzen

vermessen

übermessen

messen

emportauchen

auftauchen

erheben s.

halbnackt

1. aufkündigen; 2. aufsagen

kündigen +D

Kündigung (e)

kündbar

aufreiben

aufwischen

Mitvergangenheit (e)

nachweisen

vorlegen

aufweisen

großmachen

Hochdeutsch (s)

1. auferziehen; 2. aufziehen; 3. großziehen; 4. heranziehen

erziehen

aufsehen



1. aufkommen; 2. aufwachsen; 3. heranwachsen

erwachsen

1. erwachsen; 2. Erwachsene (r)(s)

spießen

satteln

aufgehen

1. aufbringen; 2. aufdrücken

aufschlagen

1. aufschließen; 2. erschließen

1. entbinden; 2. lösen

auflösen

einseitig

1. unauflösbar; 2. unlösbar

lösen s.

entbinden

aufgehen

1. verlesen; 2. vorlesen

Vorlesung (e)

auftauen

halbstündig

halbstündlich

lösen s.

zerfallen

aufteilen

teilen

zerteilen

durchgliedern

seinethalben

1. erfassen; 2. umfangen

umspannen

umfassen

meinethalben

meinetwegen

Überzieher (r)

ankleiden s.

anziehen s.

ankleiden

unserthalben



aufgießen

Aufguß (r)

schnellen

aufspreizen

Kläger (r)

anprobieren

aufkleben

aufzeichnen

aufladen

aufrütteln

beiseite

abseits von +D

kaltstellen

irrereden

verhören s.

Mißverständnis (s)

unmißverständlich

mißverständlich

verkennen

unverkennbar

verkennbar

mißdeuten

wegsehen

Aufflug (r)

zurücksetzen

1. beilegen; 2. fortlegen

mißverstehen

hinlegen

erübringen

zurücksetzen

beiseitenehmen

aufschrenken

1. alarmieren; 2. aufscheuchen; 3. aufschrenken

1. auffliegen; 2. explodieren

1. aufsprengen; 2. sprengen

ausstatten

kleiden

bekleiden

aufhelfen



reihen s.

1. aufführen; 2. aufzählen

ober

Ober (r)

Oberstufe (e)

Oberlicht (s)

Oberösterreich

Obrigkeit (e)

Oberstufe (e)

Höchststufe (e)

Studium (s)

Oberstufenprüfung (e)

Oberrock (r)

Oberteil (r)(s)

Oberkörper (r)

blamieren s.

auflaufen

auffliegen

aufsteigen

starten

1. Abflug (r); 2. Einstieg (r)

Aufstieg (r)

Start (r)

1. anrechnen; 2. aufrechnen; 3. verrechnen

aufräumen

liquidieren

umwerfen

auflesen

auffassen

linkisch

einäugig

weihen

1. ausrüsten; 2. montieren; 3. rüsten

ausstatten

1. Ausstattung (e); 2. Rüstung (e)

Garnitur (e)

schirren

Halbinsel (e)



Fläche (e)

aufsaugen

Sprecher (r)

Reklamation (e)

aufwarten

1. kredenzen; 2. servieren

Aufwartung (e)

aufbieten

auffordern

Anruf (r)

aufschießen

gebeln

1. auffinden; 2. anrichten; 3. auftragen

erfinden

Erfinder (r)

auferstehen

auferwecken

1. eröffnen; 2. erschließen; 3. freiliegen

bloßlegen

wählen

aufhalten

unaufhaltsam

erschließen s.

annehmbar

eifersüchtig

Eifersucht (e)

aufwinden

aufschauen

aufsteigen

aufdecken

Halbbruder (r)

1. auflegen; 2. aufstellen; 3. auftun

aufsetzen

umlegen

Auflage (e)

1. Kondition (e); 2. Voraussetzung (e)

Bedingung (e)

Bedarfhaltestelle (e)

zutrauen



voraussetzen

zumuten +D +A

annehmen

1. bündig; 2. unbedingt

bedingungslos

vorausgesetzt

1. Annahme (e); 2. Mutmaßung (e)

Hypothese (e)

Postulat (s)

aufschieben

Schüttboden (r)

1. anbrechen; 2. erbrechen; 3. knacken

aufbrechen

krachen

Aufschlag (r)

Aufbruch (r)

durchwühlen

1. Auffallen (s); 2. Aufsehen (s)

auffallen

1. auffällig; 2. kraß

streifen

1. anstecken; 2. pflanzen

stecken

raffen

aufspringen

1. halbwegs; 2. mittwegs

1. erquicken; 2. frischen; 3. laben

laben s.

beaufsichtigen

Aufschricht (e)

Inspektor (r)

Aufseher (r)

1. aufsitzen; 2. setzen

oberhalb

überstempeln

Oberfläche (e)

flüchtig



oberflächlich

oberflächlich

Wegebrücke (e)

durchsetzen s.

1. überbieten; 2. überholen

übersteigen

übertreffen

unübertrefflich

aufsetzen

1. nachprüfen; 2. überprüfen

1. anschneiden; 2. aufschneiden

Aufschnitt (r)

Aufschnitt (r)

ablösen

abwechseln

wechselweise

annähen

aufkaufen

skizzieren

1. aufjagen; 2. auftreiben

aufschlagen

aufnehmen

nehmen

überziehen

übernehmen

umnehmen

abheben

anschneiden

1. Aufnahme (e); 2. Aufzeichnung (e)

Aufnahmeprüfung (e)

aufführen

Hochland (s)

aufheitern

erheitern

aufklären

belehren

1. Aufklärung (e); 2. Aufschluß (r); 3. Auskunft (e)

aufgeklärt

aufblitzen

emporbringen



aufblühen

1. Akt (r); 2. Aufzug (r)

Aktsluß (r)

Aufzug (r)

Fahrstuhl (r)

1. aufmarschieren; 2. aufziehen; 3. heranziehen

Umzug (r)

Auffahrt (e)

Prozession (e)

Zug (r)

aufstören

Metall (s)

metallisch

Metallurgie (e)

1. Metallgeld (s); 2. Münze (e)

Metallgegenstand (r)

wetzen

halbtägig

Mordskerl (r)

Grund (r)

Boden (r)

1. bodenlos; 2. grundlos

oben

hängenbleiben

Stockung (e)

obwalten

bestehen

Bestand (r)

auflassen

fortbestehen

1. bestehen; 2. erhalten s.

Hochebene (e)

Plateau (s)

aufrechthalten

aufbehalten

unterhalten

reservieren

Unterhaltung (e)

Vorbehalt (r)



erhalten s.

reserviert

erhaben

droben

obgenannt

obig

1. Gepränge (s); 2. Schein (r)

Licht (s)

Streiflicht (s)

drohen

Drohung (e)

bedrohlich

Lichtstärke (e)

blank

wichsen

bohnern

1. Fotografie (e); 2. Lichtbild (s)

Foto (s)

Fotografie (e)

1. Fotoapparat (r); 2. Kamera (e)

gleißen

spiegeln

glänzen

scheinen

Tanne (e)

Blende (e)

Strahl (r)

Scheinwerfer (r)

blenden

glanzlos

Mattheit (e)

luxuriös

schief

windschief

verwachsen

schräg

1. Ungeziefer (s); 2. Wurm (r)

wurmstichig

Franz

Franziskaner (r)



Mann (r)

männlich

Herrenkonfektion (e)

Herrenbekleidung (e)

1. mannhaft; 2. männlich

unmännlich

Herrenanzug (r)

1. Ehegatte (r); 2. Gatte (r); 3. Gemahl (r); 4. Mann (r)

vermählen

Neusiedler See (r)

desinfizieren

Ansteckung (e)

färben

Farbe (e)

Malerei (e)

gefärbt

malen s.

1. Gemälde (s); 2. Malerei (e)

Maler (r)

Staffelei (e)

malerisch

Kunstmaler (r)

Kamm (r)

kämmen

kämmen s.

Kammgarn (s)

Nest (s)

genieren

gespannt

1. drall; 2. stramm

straff

knapp

Straffheit (e)

stolzieren

Spannung (e)

Brecheisen (s)

Sprengeisen (s)

nisten

1. ungeniert; 2. zwanglos



ungezwungen

spannen

spannen

Spannung (e)

d.M. (dieses Monats)

Vermählte (r)(e)

jung

Jüngling (r)

Jugendliche (r)(e)

Jugendgericht (s)

Jugend (e)

1. jugendhaft; 2. jugendlich

zappeln

Bursche (r)

Patron (r)

Kerl (r)

Figur (e)

bammeln

achten

lauschen

passen

merken

horchen

1. Augenmerk (s); 2. Aufmerksamkeit (e)

beachten

hinsichtlich +G

Beachtung (e)

beachtlich

Nichtbeachtung (e)

aufmerksam

Aufmerksamkeit (e)

unaufmerksam

ermahnen

Heller (e)

Film (r)

Programmvorschau (e)



filmen

Bildwand (e)

Philosophie (e)

Philosoph (r)

finnisch

Finne (r)

Finnland

finnländisch

lecker

zimperlich

zart

zart

zierlich

delikat

feinfühlig

raffinieren

raffiniert

Feinmacheniker (r)

Feinheit (e)

Grimasse (e)

Fratze (e)

rümpfen

1. Lade (e); 2. Schubfach (s); 3. Schublade (e)

Zweigstelle (e)

Zweiganstalt (e)

Filiale (e)

Florenz

florentinisch

kritzeln

schmieren

fit

1. Bub (r); 2. Bube (r); 3. Junge (r); 4. Knabe (r)

Bruder (r)

zahlbar

Besodung (e)

Gehalt (r)(s)

Zahlungsfrist (e)

beziehen

Privatzimmer (s)

Zahlungsmittel (s)



zahlungsfähig

Zahlkenner (r)

Physik (e)

Handarbeit (e)

Physiker (r)

Physiologie (e)

flämisch

Flame (r)

Flandern

flandrisch

Flanell (r)

Flirt (r)

Krause (e)

1. Friseur (r); 2. Frisör (r)

Friseurin (e)

ergreifen

Zahn (r)

werden

empfangen

wetten

1. Gelöbnis (s); 2. Gelübde (s)

Empfang (r)

Wette (e)

Sprechstunde (e)

Sprechzimmer (s)

Aufnahme (e)

Fassung (e)

Konzept (s)

1. Begriff (r); 2. Idee (e)



Empfängnis (e)

treffen

Stiel (r)

Gericht (s)

Griff (r)

Gang (r)

Praktik (e)

1. Fogasch (r); 2. Zander (r)

verfänglich

Winkelzug (r)

Trick (r)

Fang (r)

Zahnrad (s)

Zahnradbahn (e)

Gespann (s)

zahnlos

zacken

Zahnung (e)

Zahnung (e)

Gebiß (s)

zackig

Zahnschmerzen (Pl.)

Gefängnis (s)

1. Strafanstalt (e); 2. Zuchthaus (s)

zahnlückig

Zahnfleisch (s)

Zahnbürste (e)

Fassung (e)

Einfassung (e)

Beschäftigung (e)

Geschäft (s)

Berufskrankheit (e)

1. befassen s. mit +D; 2. beschäftigen s. +mit +D

zuwenden s.

obliegen

beschäftigen



Draufgabe (e)

besetzt

Besetztzeichen (s)

gefangennehmen

Handgriff (r)

Henkel (r)

Fangspiel (s)

anhalten s.

Häftling (r)

Rebhuhn (s)

Gefangene (r)

Zahnarzt (r)

zahnärztlich

Zahnstocher (r)

Gefangenschaft (e)

Arrest (r)

Karies (e)

1. Plombe (e); 2. Zahnfüllung (e)

festhalten

gefangenhalten

abnehmen

vermindern s.

Abnahme (e)

verbrauchen

Verbrauch (r)

Genuß (r)

Konsumgut (s)

Konsum (r)

Verbraucher (r)

Neige (e)

würgerisch

stickig

würgen

Stufe (e)

Grat (r)

Zacke (e)

1. Robbe (e); 2. Seehund (r)

Knoblauch (r)

verschärfen

Erhöhung (e)



Grad (r)

1. allmählich; 2. gradweise

stufenweise

verschärfen s.

Kapstadt

Mal (s)

Fleck (r)

fleckig

klecksen

stopfen

geflickt

Flüssigkeit (e)

Strom (r)

Gang (r)

ergreifen

einkommen

geläufig

flüssig

Flüssigkeit (e)

rinnen

fließen

Fluß (r)

fortlaufend

fließend

l.Z. (laufende Zeit)

Zeitschrift (e)

Heft (s)

Flußbett (s)

Bett (s)

flüssigmachen

flüssig

1. Gang (r); 2. Korridor (r)

Flur (r)

Galerie (e)

1. aufnehmen; 2. fortfahren; 3. fortführen; 4. fortmachen; 5.

fortsetzen
weitergehen



pflegen

weitermachen

führen

Fortsetzung (e)

fortlaufen

fortwährend

fortwährend

stetig

immerfort

spinnen

schlingen

verkehrt

mißlich

Garn (s)

Faden (r)

1. Geflecht (s); 2. Gespinst (s)

phonetisch

welken

welk

Spinnerei (e)

schlingen s.

geflochten

Pfund (s)

wichtig

angelegen

Wichtigmacher (r)

Wichtigkeit (e)

kehren

Übersetzung (e)

Übersetzer (r)

verkehrt

umgekehr

b.w. (bitte wenden)

verkehrt

wenden

Wende (e)

1. Umschwung (r); 2. Wendung (e)

Tour (e)

Drehzahl (e)



1. Tour (e); 2. Umlauf (r)

1. Gang (r); 2. Runde (e)

Wendepunkt (r)

Span (r)

umsetzen

1. Umlauf (r); 2. Umsatz (r)

Verkehr (r)

umlaufen

kurbeln

1. schleudern; 2. wirbeln

strudeln

drehen

Drehung (e)

Giro (s)

Kurbel (e)

Drehbuch (s)

herumdrehen s.

Wirbelwind (r)

Wirbelsturm (r)

Windhose (e)

Drehbühne (e)

Betriebskapital (s)

Gulden (r)

kleiden

formalitisch

1. wohlgestaltet; 2. wohlgestaltt

Formalität (e)

förmlich

Förmlichkeit (e)

Format (s)

abformen

drehen (s.)

kreisen

strudeln

wirbeln

walzen

kochen

sieden

Revolutionär (r)

revolutionär



Revolution (e)

Schmiß (r)

Glühwein (r)

Quelle (e)

Quellenwerk (s)

Lot (s)

löten

heiß

hitzig

gären

Gärung (e)

1. Kniff (r); 2. Schikane (e)

Pfiff (r)

Verschleiß (r)

zupfen

Mann (r)

Haupt (s)

Oberhaupt (s)

schmoren

Hauptsache (e)

Hauptgericht (s)

Hauptquartier (s)

Oberleutnant (r)

Hochschule (e)

Hochschüler (r)

Hochschülerin (e)

hauptsächlich

Haube (e)

Erdboden (r)

oberirdisch

Weltreise (e)



Land (s)

Boden (r)

Erdkarte (e)

unterirdisch

1. Untertagbau (r); 2. Untertagebau (r)

1. U-Bahn (e); 2. Untergrundbahn (e)

1. Bodenbesitz (r); 2. Grundbesitz (r); 3. Gut (s)

Gutsbesitzer (r)

erden

erden

erdig

Gutsherr (r)

Erdgas (s)

Erdball (r)

Globus (r)

erdrücken (r)

Bodenertrag (r)

irdisch

Regenwurm (r)

Erdnuß (e)

Brombeere (e)

Erdbagger (r)

Mittelmeer (s)

mittelländisch

Ackerbau (r)

Landwirtschaftsminister (r)

Ackerbauer (r)

Bodenverteilung (e)

1. Erdkunde (e); 2. Geographie (e)

Bodenreform (e)

Erdbeben (s)

Katastrophengebiet (s)

Kontinent (r)

Erdteil (r)

Landstreifen (r)

1. Erdgeschoß (s); 2. Parterre (s)

Parkett (s)

ebenerdig

vorsetzen

über +A



überordnen

überspannen

darüber

Überlegenheit (e)

überlegen

umspringen

überzählig

Überschuß (r)

überflüssig

Hauptwort (s)

Substantiv (s)

1. Infinitiv (r); 2. Nennform (e)

Chef (r)

Haupttreffer (r)

Chefarzt (r)

Hauptabteilung (e)

Hauptbahnhof (r)

Oberkellner (r)

Hauptpostamt (s)

Generalprobe (e)

scheußlich

schmutzig

Geizhals (r)

geizig

Geiz (r)

1. Hauptdarsteller (r); 2. Hauptperson (e)

Chefredakteur (r)

Generalsekretär (r)

1. gekocht; 2. gesotten

Tellerfleisch (s)

Hauptverkehrsstraße (e)

Hptst. (Hauptstadt)

Hauptstadt (e)

ungekocht

kochen

sieden

brühen

brauen

Gemüse (s)



Sud (r)

Sud (r)

Kochgeschirr (s)

Kochtopf (r)

Kochnische (e)

Kochlöffel (r)

Kocher (r)

Schoß (r)

französisch

Franzose (r)

Französin (e)

Französisch (s)

Frankreich

Wandmalerei (e)

Schnippchen (s)

schnippen

Friedrich

frisch

taufrisch

Frische (e)

frischweg

Erfrischung (e)

spritzen

wehen

blasen

Blasebalg (r)

1. filzig; 2. karg; 3. knickerig; 4. schäbig

schmierig

1. kargen; 2. knickern

Stachel (r)

bohren

drollig

eigen

komisch

kurios

Tücke (e)

Schlich (r)

pfiffig

verschmitzt

Knüppel (r)



Flöte (e)

laufen

rennen

Lauf (r)

Laufzeit (e)

Kurier (r)

Eilbote (r)

Lauf (r)

Lauf (r)

Fußball (r)

Fußballplatz (r)

reichen

rennen

umlaufen

Lauferei (e)

flüchtig

laufend

Läufer (r)

Schauer (r)

Regenschauer (r)

Laufschritt (r)

Laufband (s)

Läufer (r)

futuristisch

Lusthauch (r)

verfrachten

Fuhrmann (r)

1. fahren; 2. frachten

Düse (e)

Flöte (e)

Gras (s)

Feige (e)

Anh. (Anhang)

Anhang (r)

Nachsatz (r)

Hang (r)

Schwebe (e)



unabhängig

Unabhängigkeit (e)

Anhängsel (s)

abhängig

Hängematte (e)

hängen

schweben

Hägebrücke (e)

1. bleirecht; 2. lotrecht; 3. senkrecht; 4. vertikal

1. Gardine (e); 2. Gehänge (s); 3. Umhang (r); 4. Vorhang

(r)Schwebebahn (e)

Öhr (s)

Ohr (s)

1. Gehänge (s); 2. Ohrgehänge (s)

Ohrläppchen (s)

Nachtigall (e)

Hörer (r)

Hörmuschel (e)

Ohrmuschel (e)

1. Abteil (s); 2. Kabinett (s)

Zelle (e)

Schwüle (e)

Hals-,Nasen-,Ohrenarzt (r)

Philipp

Philippien (Pl.)

ohrenbetäubend

Ohrensausen (s)

1. Rasenmäher (r); 2. Rasenmähmaschine (e)

baden

Bad (s)

Badewanne (e)

Badelaken (r)(s)

Badezimmer (s)

Vorleger (r)

Badegast (r)

Kurgast (r)

Säge (e)

sägen

behend

flink



Wachtel (e)

baden

lockig

Rauch (r)

Qualm (r)

rauchfrei

1. qualmen; 2. rauchen

seichen

dampfen

1. geräuchert; 2. geselch

Rauchfleisch (s)

Räucherkäse (r)

1. qualmig; 2. rauchig

Grashalm (r)

Halm (r)

1. Gewürz (s); 2. Spezerei (e); 3. Würze (e)

würzig

würzen

1. brennen; 2. feuern; 3. heizen

Feuerung (e)

Heizung (e)

Heizer (r)

Heizkörper (r)

Pfiff (r)

pfeifen

grasig

Pflanzengarten (r)

broschieren

Heft (s)

Weide (e)

weiden

Mieder (s)

schnüren s.

geheftet

ungebunden

Getreide (s)

Korn (s)

Getreidefeld (s)

Produktenhandel (r)



Korn (r)

Getreidebau (r)

Gabriel

Entericht (r)

niederträchtig

schnöd

Hagedorn (r)

Taube(e)

Taubenschlag (r)

Kragen (r)

Galeere (e)

Tadel (r)

mäkeln

Dreck (r)

Garantie (e)

Garantischein (e)

1. hausen; 2. randalieren; 3. wirtschaften

Garage (e)

Kaspar

1. Deich (r); 2. Wall (r)

Damm (r)

dämmen

Hürdenlauf (r)

Hemmung (e)

hemmungslos

Kavalier (r)

Gas (s)

erbärmlich

Gashahn (r)

1. Wirt (r); 2. Wirtschafter (r)

Landwirt (r)

üppig

reich

Reichtum (r)

1. bewirtschaften; 2. wirtschaften

Wirtschaft (e)

wirtschaftlich

Wirtschaftsleben (s)

Wirtschaftsgebäude (s)



Wirtschaftsdirektor (r)

1. Wirtschaftler (r); 2. Wirtschaftsleiter (r)

rationell

wirtschaftlich

ökonomisch

Wirtschaftlichkeit (e)

Wirtschaftspolitik (e)

wirtschaftspolitisch

Wirtin (e)

Wirtschafterin (e)

herrenlos

1. Schuft (r); 2. Schweinehund (r)

Schurke (r)

Bube (r)

Gasheizung (e)

Furt (e)

waten

Gaspedal (s)

Gasrechaud (s)

1. Bubenstreich (r); 2. Galgenstreich (r); 3. Schandtat (e); 4.

Untat (e)
Gasherd (r)

Gage (e)

Gaul (r)

Gurgel (e)

Kehlkopf (r)

Heftklammer (e)

Generalüberholung (e)

Eiter (r)

Geolog (r)

Maschine (e)

1. maschinenschreiben; 2. maschineschreiben; 3. tippen

Maschinist (r)

Maschinenbauingenieur (r)

mechanisch

Maschinenschrift (e)

Schreibkraft (r)

Kraftfahrzeug (s)

Kraftwagen (r)

Fahrer (r)

Kraftfahrer (r)



Maschinengewehr (s)

Monteur (r)

1. Harke (e); 2. Rechen (r)

rechen

Wurfspeer (r)

Speer (r)

Sperwerfen (s)

Balken (r)

Schwebebalken (r)

Gebälk (s)

Zehe (e)

charakterfest

Wirbeltiere (Pl.)

Rückenmark (s)

Turteltaube (e)

germanisch

Germane (r)

Kastanie (e)

Geste (e)

Gaze (e)

ghaneisch

kitschig

Gymnasium (s)

Gymnasialschüler (r)

Rothirsch (r)

Gips (r)

Gipsverband (r)

Kitt (r)

Kfz. (Kraftfahrzeug)

global

Herd (r)

Tor (s)

Golf (s)

Golfstrom (r)

Torschütze (r)

Storch (r)

Stelze (e)

Kugel (e)

gugelfest

Kugellager (s)



Kugelschreiber (r)

kugeln

Kropf (r)

Knopf (r)

Pilz (r)

Schwamm (r)

1. Kloß (r); 2. Knödel (r); 3. Knollen (r)

knöpfen

1. Gewinde (s); 2. Knäuel (s)

Spule (e)

haspeln

Stecknadel (e)

qualmig

qualmen

Sorge (e)

achtlos

unachtsam

fahrlässig

Kuratel (e)

hegen

dafürhalten

Gondel (e)

Gedanke (r)

Denkvermögen (s)

Denkart (e)

meinen

denken

reflektieren

studieren

1. Denker (r); 2. nachdenklich

besinnen (s.)

nachdenklich

1. ordentlich; 2. sorgfältig

achtsam

besorgt



Sorge (e)

Vorsorge (e)

Fürsoge (e)

1. sorgen; 2. vorsorgen

besorgen

Sorgfalt (e)

betreuen

warten

verpflegen

Obsorge (e)

Fürsorger (r)

fürsorgerisch

Fürsorgerin (e)

gepflegt

1. sorglos; 2. unbekümmert; 3. unbesorgt

Vorsehuung (e)

arg

schlecht

schlimm

unhold

Bosheit (e)

1. Missetäter (r); 2. Übelträter (r)

Bösewicht (r)

Cello (s)

August

Gotik (e)

gotisch

Grube (e)

Hochmut (r)

hochmütig

Sphäre (e)

kugelrund

kraus

locken

kräuseln

kräuseln s.

Bausch (r)



krumm

1. ungerade; 2. ungrade

Kurve (e)

gekrümmt

biegen s.

Bug (r)

Krümmung (e)

Krampf (r)

krampfhaft

rollen

rollen

Iltis (r)

Geröll (s)

griechisch

Grieche (r)

Griechin (e)

Wassermelone (e)

Griechenland

Kloß (r)

Scholle (e)

holperig

1. hügelig; 2. stolperig; 3. stolprig

schroff

Molch (r)

Dampf (r)

dämpfen

dampfen

Dampfer (r)

Graz

Graphit (r)

Granate (e)

gratulieren

Grieß (r)

Graf (r)

gräflich

Gräfin (e)

Georgien

kauern

hocken

Pyramide (e)



1. Rinderherde (e); 2. Viehherde (e)

Gulasch (r)(s)

Gummi (r)(s)

Pneumatik (e)

Gummimatraze (e)

knollig

Gänserich (r)

1. Hohn (r); 2. Spott (r)

Gespött (s)

Schimpf (r)

Schimpfname (r)

spotten

spötteln

höhnisch

spöttisch

kugeln

1. kollern; 2. kugeln

appetitlich

unappetitlich

1. Schlag (r); 2. Schlaganfall (r)

knebeln

rackern (s.)

öfter

oftmalig

Übung (e)

1. Praktik (e); 2. Übung (e)

übungshalber

Praxis (e)

praktisch

praktisch

praktisch

ungeübt

praktizieren

exerzieren

üben

praktisch

Praktikant (r)

routiniert



Praktikant (r)

1. exerzieren; 2. üben

ausüben

oftmals

oft

schmälern

verunglimpfen

schmähen

1. bübisch; 2. schändlich

schmählich

1. Fußgängerüberweg (r); 2. Schutzweg (r)

Fußmarsch (r)

wandern

gehen

Fußgänger (r)

Fußpfad (r)

Infanterie (e)

Fußweg (r)

Hobel (r)

Vormund (r)

Mündel (s)

bevormunden

unbeholfen

hilflos

bevormunden

Vormundschaft (e)

argwöhnen

argwöhnisch

ahnen

Vermutung (e)

Harz (s)

Argwohn (r)

Verdacht (r)

verdächtig

link



verdächtigen

1. arglos; 2. nichtsahnend; 3. unbedenklich

ahnungslos

wollig

Wolle (e)

wollen

Wolldecke (e)

Baumwolle (e)

Fabrik (e)

Werk (s)

Zunahme (e)

zunehmen

gewinnen

Kolonie (e)

kolonisieren

Kolonisation (e)

Fabrikant (r)

fabrizieren

herstellen

Fabrikation (e)

Betriebsvorgang (r)

Produktionsleiter (r)

Fabrikanlage (e)

Fabrikat (s)

Hersteller (r)

Truer (e)

Trauermarsch (r)

1. Partezettel (r); 2. Todesanzeige (e); 3. Traueranzeige (e)

trauern

trauervoll

Totenfeier (e)

feig

Feigling (r)

Feigheit (e)

Matte (e)

Diamant (r)

1. schwach; 2. unscharf

schwächlich

delikat

schlapp



Schwäche (e)

hinfällig

gebrechlich

zärtlich

Feingefühl (s)

1. geistesschwach; 2. schwachsinnig

Blöße (e)

unwohl

Revier (s)

Schwäche (e)

1. entkräften; 2. schwächen

Zügel (r)

licht

spärlich

Kind (s)

Kinderbett (s)

kindisch

Kinderspiel (s)

Kinderei (e)

Kinderzimmer (s)

untervölkern

Wöchnerin (e)

Erziehungsurlaub (r)

Mutterschaftsurlaub (r)

Kinderspiel (s)

Kindheit (e)

Kinderarzt (r)

Kinderfunk (r)

1. familienlos; 2. kinderlos

Kerze (e)

Licht (s)

Hagebuche (e)

Leuchter (r)

Eidechse (e)

morden



Mörder (r)

Mord (r)

Kraut (s)

Heilbad (s)

1. Heilanstalt (e); 2. Kuranstalt (e)

kurieren

Kur (e)

unheilbar

1. heilbar; 2. kurabel

1. Arznei (e); 2. Heilmittel (s)

Apotheker (r)

Präparat (s)

Apotheke (e)

Heilung (e)

Kurort (r)

Unkraut (s)

jäten

Magen (r)

magenleidend

Sodbrennen (s)

Magengeschwür (s)

Magenbitter (r)

Magenverderben (s)

Magensäure (e)

Beichte (e)

1. flott; 2. rapid; 3. schnell

Stenotypistin (e)

hurtig

rasch

hastig

Wetterumbruch (r)

Schuß (r)

flüchtig

geschwind

schleunig

fix

kurzerhand

streifen

kurzhin

Eilgut (s)



Schnelle (e)

1. Geschwindigkeit (e); 2. Schnelligkeit (e)

Schnellbüfett (s)

Schnellverkehr (r)

Schnellsieder (r)

Schnellkochtopf (r)

Blitzkochplatte (e)

stenographieren

1. Kurzschrift (e); 2. Schnellschrift (e); 3. Stenographie (e)

Kurzschiftler (r)

beschleunigen s.

1. Durchgangszug (r); 2. D-Zug (r) (Durchgangszug); 3.

Schnellzug (r)
Schnellbahn (e)

Wurzel (e)

Wurzel (e)

radikal

anwurzeln

wurzeln

wurzellos

Perle (e)

Perlmutter (e)

perlen

Perlhuhn (s)

Maiglöckchen (s)

Wonne (e)

erbauen s.

ergötzen

bildschön

herrlich

Raab

Georg

grämen

qualvoll

quälen s.

scheren s.

1. durchkommen; 2. siegen

Sieg (r)

1. Sieger (r); 2. siegreich



1. Streichholz (s); 2. Zünder (Pl.); 3. Zündholz (s)

Zündholzschachtel (e)

Brandbombe (e)

Brandstiftung (e)

Zünder (r)

Brennpunkt (r)

Zünder (r)

Julius

1. entzündlich; 2. feuerfangend

Entzündung (e)

walzen

knetbar

1. Sammelwerk (s); 2. Sammlung (e)

Sammlung (e)

Sammler (r)

Sammelbogen (r)

Versammlung (e)

sammeln s.

versammeln s.

Versammlung (e)

hassen

Haß (r)

gehässig

verhaßt

1. Frucht (e); 2. Obst (s)

Obstladen (r)

Obstbaum (r)

Marmolade (e)

Obstsaft (r)

Obstgarten (r)

fruchtbringend

knittern

knitterfrei

verknittert

zerknittert

kofferfest

bügelfrei

Ring (r)

Fingerhut (r)

insofern



falls

ob

wenn

sofern

1. Abschaum (r); 2. Schaum (r)

Gischt (r)

quirlen

wennschon

Mörtel (r)

Quirl (r)

Nixe (e)

Krieg (r)

kriegsbeschädigt

Kriegsverbrecher (r)

kriegen

schaumig

unbedenklich

1. zaudern; 2. zögern

ratschen

Streitmacht (e)

Kriegszustand (r)

Kriegslist (e)

Kriegsgefangenschaft (e)

Kriegsschiff (s)

kriegsbeschädigt

Marine (e)

Feldzug (r)

wehrpflichtig

Operation (e)

Leutnant (r)

fuchteln

Kolonne (e)

Division (e)

Armee (e)



Heer (s)

Militär (s)

Kriegsschauplatz (r)

Korps (s)

Zeughaus (s)

Heerwesen (s)

Kriegsminister (r)

Kriegserklärung (e)

Feldherr (r)

Kriegführung (e)

Haag (r)

Steigleiter (e)

überliefern

1. Nachlaß (r); 2. Nachlassenschaft (e); 3. Verlassenschaft

(e)Vermächtnis (s)

Lauch (r)(s)

1. Überlieferung (e); 2. Vermächtnis (s)

Tradition (e)

traditional

hergebracht

Schmer (r)(s)

Haar (s)

Jungfrau (e)

haarig

haaren s.

Treiber (r)

weiland

ehedem

1. vormalig; 2. vorzeitlich

Vorzeit (s)

1. Flechte (e); 2. Haarflechte (e)

Zopf (r)

Locke (e)

nachhängen

1. Ansatz (r); 2. Hang (r)

Sinn (r)

Neigung (e)

anfällig gegenüber +D



veranlegt

gewillt

geneigt

Neigung (e)

Biege (e)

Behausung (e)

Obdach (s)

biegsam

gelenkig

schmiegsam

obdachlos

beugen s.

neigen zu +D

beugen

schmiegen

biegen

unbeugsam

gebeugt

haarsträubend

Morgenrot (s)

Schiff (s)

Bord (r)

Schiffbau (r)

Achterschiff (s)

Kajüte (e)

Kiel (r)

1. Schiffswerft (e); 2. Werft (e)

Flotte (e)

Tau (s)

1. schiffen; 2. verschiffen

Bord (r)

Bug (r)

einschiffen (s.)

Geschwader (s)

Schiffer (r)

schiffbrüchig

Reeder (r)

Schiffahrt (e)



schiffbar

schiffen

Spurt (r)

spurten

Hetze (e)

Jagd (e)

Haarbreit (s)

haarscharf

hauchdünn

Fön (r)

Haube (e)

hetzen

fahren

treiben

treiben

antreiben

betreiben

lenken

Antrieb (r)

Trieb (r)

Trieb (r)

1. Schoß (r); 2. Sproß (r)

unbiegsam

Treiber (r)

Triebkraft (e)

falzen

Kragenspiegel (r)

Latz (r)

1. Aufschlag (r); 2. Umschlag (r)

Spiegel (r)

Getriebe (s)

triebfeder (e)

Treibjagd (e)

1. Haarschneiden (s); 2. Haarschnitt (r)

Scheitel (r)

Frisur (e)

Fisch (r)

Dankbarkeit (e)

dank +A/+D



Dank (r)

vorankommen

Fortschrift (r)

unverzüglich

1. fortgeschritten; 2. Fortgeschrittene (r); 3. fortschreitend

progressiv

fortschrittlich

1. Ableben (s); 2. Tod (r)

Todesfall (r)

1. sterblich; 2. tödlich

Todfeind (r)

leichenblaß

sterblich

Sterblichkeit (e)

Schläfe (e)

dankbar

1. Fischteich (r); 2. Weiher (r)

Fischer (r)

Fischerei (e)

Fischnetz (s)

fischen

Fischsuppe (e)

Aufschub (r)

Verschub (r)

unaufschiebbar

1. undankbar; 2. unerkenntlich

sterbend

Fischgericht (s)

Fischfang (r)

unsterblich

1. Fischrogen (r); 2. Rogen (r)

leise

hören



Gehör (s)

1. unerhört; 2. ungeheuer

zuhören

schweigen

horchen

nennen s.

verschwiegen

stumm

Verschwiegenheit (e)

1. Hörer (r); 2. Zuhörer (r)

stillschweigend

Hörerschaft (e)

1. horchen; 2. lauschen

hörbar

Hörvermögen (s)

Rufweite (e)

Stoß (r)

hamstern

Netz (s)

Garn (s)

1. hinausschleppen; 2. hinausziehen; 3. hinziehen

Nachthemd (s)

Schlafwagen (r)

1. Haufen (r); 2. Schock (r)

Schlafzimmer (s)

Tote (r)(e)

tot

Totenschein (r)

totglauben

totstellen (s.)

Schlafsack (r)

Fischzucht (e)

blaß

fischblütig

Tran (r)

Star (r)

geschwind

Bälde (e)



falsch

Meineid (r)

unecht

unverfälscht

waschecht

Falschheit (e)

Asche (e)

aschgrau

Aschenbecher (r)

Schmelz (r)

Verbrennung (e)

Bast (r)

sondern

1. Laut (r); 2. Stimme (e); 3. Ton (r)

Klang (r)

Organ (s)

Hörspiel (s)

Note (e)

Schallplatte (e)

Platte (e)

stimmen

laut

Tonfilm (r)

Betonung (e)

Hebung (e)

betonen

Stimmband (s)

Tonband (s)

Instrument (s)

schalldicht

Lautsprecher (r)

Box (e)

1. lautlos; 2. stimmlos

1. Anwandlung (e); 2. Stimmung (e)

stimmungsvoll

Konzert (s)

Schall (r)

klangreich

Tonstörung (e)

1. hallen; 2. tönen



lauten

schallen

Ameise (e)

schaben

1. brechen; 2. übergeben s.

kotzen

Quote (e)

wievielste ?

Quotient (r)

lässig

1. nachläßig; 2. nachlässig

Nachlässigkeit (e)

Erbrechen (s)

1. Abstieg (r); 2. Niedergang (r)

Verfall (r)

kopfüber

Brechreiz (r)

herumwerfen s.

wälzen s.

herumtreiben

wievielmal ?

schnattern

Zwietracht (e)

Grimm (r)

Zorn (r)

1. erbost; 2. gram

zornig

1. böse +auf +A; 2. böse +D; 3. böse +mit +D

nachtragen

zürnen

Glocke (e)

läuten

Glöckner (r)

Biß (r)

1. Beißzange (e); 2. greifzange (e); 3. Zange (e)

bissig

Farn (r)

Kampf (r)

Streit (r)

Kampfflugzeug (s)



1. kämpferisch; 2. kampflustig; 3. streitbar

kriegerisch

kampfunfähig

Panzer (r)

1. kämpfen; 2. streiten

1. Kämpfer (r); 2. Krieger (r)

kampfbereit

Feld (s)

Harfe (e)

Harfenist (r)

Strumpf (r)

Füßling (r)

Strumpfhose (e)

Specht (r)

drittel

drittjährig

drittehalb

dritte

dritt

Drittel (r)(s)

drittens

1. Dreier (r); 2. dreifach

Drei (e)

Tau (r)

1. taufrisch; 2. tauig

dreißig

dreißigste

dreißiger

Dreißig (e)

dreißigjährig

Ziehharmonika (e)

harmonisch

dreieinhalb

drei

dreistöckig

dreijährig

dreitausend

dreierlei

dreiwöchig



dreiwöchig

dreiarmig

Dreistufenrakete (e)

dreiblätterig

dreitägig

dreiviertel

Dreiviertel (r)(s)

dreiseitig

dreistündig

dreihundert

dreifarbig

dreimal

dreifach

Dreieck (s)

Linde (e)

schmettern

Posaune (e)

Bauch (r)

Leib (r)

1. Prisma (s); 2. Scheit (s)

Spalte (e)

spalten s.

Spalt (r)

bauchig

Bauchweh (s)

1. Abführmittel (s); 2. Purgiermittel (s)

Bauchfell (s)

Durchfall (r)

reißend

bäuchlings

Vergleich (r)

Gleichnis (s)

gleichnisweise

vergleichsweise

ähneln

gleichen

nachgeraten

ungleich



ähnlich

angleichen

1. Doppelgänger (r); 2. Ebenbild (s)

angleichen s.

1. benutzen; 2. benützen

verfangen

bedienen s.

helfen

wohltun

Gebrauch (r)

1. Bedienungsanleitung (e); 2. Gebrauchsanweisung (e)

praktisch

nutzen

unbrauchbar

brauchbar

1. dienlich; 2. nützlich

zuträglich

Ausbeute (e)

Nutzen (r)

Pacht (e)

Nutzpflanze (e)

nutzlos

unnütz

vergeblich

1. greifen; 2. sechs; 3. Buckel (r); 4. Rücken (r)

einwirken

wirken

dürfen

mögen

halt

bemächtigen s.



1. mächtig; 2. machtvoll

gewaltig

Machthaber (r)

Macht (e)

Gewalt (e)

Wirksamkeit (e)

Kraft (e)

Außerkraftsetzung (e)

Grenze (e)

Mark (e)

Grenzstation (e)

Grenzüberschreitung (e)

1. Frist (e); 2. Termin (r)

fristgemäßig

termingemäß

befristet

Markstein (r)

angrenzen

anstoßend

grenzen an +A

Resolution (e)

Entschluß (r)

Beschluß (r)

1. unentschieden; 2. unentschlossen

unbestimmt

unschlüssig

Umstand (r)

Mittelwort (s)

Abverb (s)

Bestimmung (e)

entschieden

schlüssig

kurzweg

Bestimmheit (e)

Granzpolizist (r)

1. grenzenlos; 2. unbegrenzt



uferlos

Grenzabsperrung (e)

Einfluß (r)

Effekt (r)

Wirkung (e)

Wirkungsgrad (r)

Wirkungsbereich (r)(s)

Bereich (r)(s)

Reitpferd (s)

1. effektvoll; 2. eindrucksvoll; 3. wirkungsvoll

Wirksamkeit (e)

1. unkräftig; 2. wirkungslos

unwirksam

grausig

Rückenwirbel (r)

wirksam

sechsjährig

sechstausend

sechserlei

Rückgrat (s)

Wirbelsäule (e)

durchgreifend

Rucksack (r)

Kehrseite (e)

Rückseite (e)

Wirkstoff (r)

sechste

Sechstel (s)

sechstens

Wirkungskraft (e)

Sechser (r)

Sechs (e)

Behörde (e)

1. hintenüber; 2. hinter

hinterlassen

zurücklegen s.

1. hinterwärts; 2. rücklings

rückwärts

nachlassen



zurücklassen

Nachlaß (r)

rücken

verzug (r)

Rückstand (r)

ausständig

rückständig

übrig

zurückbleiben

hinterbleiben

Hinterbliebene (r)(e)

zurückgehen

Nachteil (r)

zuungunsten

nachteilig

hinterlegen

zurückschieben

hintertreiben

zurückwerfen s.

nachstellen

Hintegedanke (r)

hinter

Hinterrad (s)

Schlußlicht (s)

Rücksitz (r)

Soziussitz (r)

sechshundert

sechsmal

sechsfach

Hintergrund (r)

Schwan (r)

hinterwärts

zurückstehen

hinten



hinterrücks

sechszig

sechszigste

sechsziger

Sechszig (e)

sechszigmal

Potenz (e)

potenzieren

Verteidiger (r)

Schneeregen (r)

Edelweiß (s)

Senne (e)

Senner (r)

Monatsschrift (e)

monatlich

Monatskarte (e)

Monatsrate (e)

1. monatlich; 2. monatsweise; 3. monatweise

einmonetlich

Hauseingang (r)

Haus (s)

Vaterland (s)

1. Hochverrat (r); 2. Landesverrat (r)

heimwärts

Patriot (r)

1. patriotisch; 2. vaterländisch

vaterländisch

einheimisch

heimisch

hausieren

heimgehen

1. verehelicht; 2. verheiratet

verh. (verheiratet)

Ehepaar (s)

Heirat (e)

Partie (e)

Ehe (e)



Antrag (r)

Eheschließung (e)

1. Eheschein (r); 2. Trauschein (r)

unehelich

Ehebruch (r)

heiratsfähig

heimkehren

wiederkehren

Heimkehr (e)

heimatlos

Heimfahrt (e)

heimführen

Hausbesorger (r)

austragen

Heimbeförderung (e)

Hausaufgabe (e)

häuslich

Hausleute (Pl.)

Haustier (s)

Hausfrau (e)

Gastgeber (r)

Hausherr (r)

Heimindustrie (e)

Häuschen (s)

Hausarbeit (e)

Kaninchen (s)

1. Hausarzt (r); 2. Leibarzt (r)

Wirt (r)

Hausmeister (r)

Haushund (r)

Haushalt (r)

Hausgehilfin (e)

Hausrat (r)

Dach (s)

1. Block (r); 2. Häuserblock (r)

Wohnblock (r)

Flause (e)

belügen



anlügen

lügen

faseln

Lügner (r)

verlogen

Lüge (e)

Haushälterin (e)

Hausnummer (e)

hudeln

Narbe (e)

1. Fiedel (e); 2. Geige (e); 3. Violine (e)

narbig

schweißen

Schweißer (r)

Berg (r)

1. Berggipfel (r); 2. Bergspitze (e)

bergüber

1. bergig; 2. spitz

gebirgig

Kap (s)

Kamm (r)

Rücken (r)

Sturzbach (r)

Bergsee (r)

Bergfahrt (e)

Bergführer (r)

1. Kogel (r); 2. Kuppe (e)

Bergkette (e)

Bergsteigen (s)

Bergsteiger (r)

Pickel (r)

Vorläufer (r)

Hang (r)

Gebirge (s)

Engpaß (r)

Bergland (s)

1. Bergzug (r); 2. Höhenzug (r)



Schale (e)

Habicht (r)

Pellkartoffeln (Pl.)

Hubschrauber (r)

1. Fleck (r); 2. Platz (r); 3. Stelle (e)

Ort (r)

ortsansässig

Einheimische (r)(e)

daselbst

zurecht

stellenweise

angebracht

Rechte (s)

richtig

herzig

recht

zutreffend

verbessern s.

1. beipflichten; 2. beistimmen; 3. zustimmen

billigen

zurecht

Rechtschreibung (e)

Ortographie (e)

Zustimmung (e)

Beifall (r)

beifällig

für +A

anstatt +D

statt +G

dafür

1. Stellvertreter (r); 2. Vertreter (r)

vertreten

Vertretung (e)

lagern

ortsfest

örtlich

Ortsgespräch (s)

1. Lokalverkehr (r); 2. Nahrverkehr (r)



Ortsbehörde (e)

lokal

Ortsgruppe (e)

Lokalbahn (e)

1. Vorortbahn (e); 2. Vorortsbahn (e)

1. Lokal (s); 2. Raum (r); 3. Räumlichkeit (e)

Ortskunde (e)

Platzkarte (e)

platzkartenpflichtig

Standgeld (s)

Parzellenzahl (r)

herstellen

wiederherstellen

restaurieren

Instandsetzung (e)

zurechtmachen

einbringen

einrichten

richtigstellen

berichtigen

Ortschaft (e)

Ortsname (r)

Ortstafel (e)

herhalten

bestehen

standhalten

behaupten s.

stichhaltig

Statthalter (r)

unangebracht

unrecht

Unfug (r)

Position (e)

Bewandtnis (e)

Pose (e)

Situation (e)

umwälzen s.



rollen s.

1. angeben; 2. großmachen s.

prasseln

1. Walze (e); 2. Zylinder (r)

walzen

wälzen

Heinrich

Fleischer (r)

faulenzen

Müßiggänger (r)

1. Herzog (r); 2. Prinz (r)

Fürstbischof (r)

prinzlich

fürstlich

Prinzessin (e)

Fürstentum (s)

Drohe (e)

hermetisch

Raupe (e)

verfallen

sieben

Woche (e)

1. siebente; 2. siebte

1. Siebentel (s); 2. Siebtel (s)

1. siebentens; 2. siebtens

wochenlang

wochenweise

allwöchentlich

Siebener (r)

Sieben (e)

siebenjährig

siebentausend

siebenerlei

Montag (r)

montägig

montags

montäglich

wöchentlich

Wochenblatt (s)

Wochentag (r)



Alltag (r)

alltäglich

wochentags

hartgesotten

siebenhundert

siebenmal

siebenfach

1. Weekend (s); 2. Wochenende (s)

siebzig

siebzigste

Siebzig (e)

patzig

schnippisch

keck

Feuer (s)

Hitze (e)

Trage (e)

flüchtig

Couch (e)

heftig

hitzig

scharf

Vehemenz (e)

glühen

lückenhaft

lückenlos

1. umsonst; 2. vergebens

unfruchtbar

müßig

Mangel (r)

Defizit (s)

mangels +G

1. Mangelartikel (r); 2. Mangelware (e)

Apostroph (r)

bemängeln

1. defekt; 2. mangelhaft

gebrechlich

Mangelberuf (r)

mangeln

1. abgeben; 2. fehlen



1. abgängig; 2. Abwesende (r)(e)

Fehlbetrag (r)

Verschuldung (e)

Versehen (s)

Fehler (r)

Verschulden (s)

fehlerhaft

Fehltritt (r)

defekt

schief

falsch

verlesen

1. fehlerfrei; 2. fehlerlos

irren s.

verschulden

tadeln

vertrackt

hybrid

Brücke (e)

Kälte (e)

kalt

kaltlassen

Kaltwellen (Pl.)

Schüttelfrost (r)

kaltblütig

Brückenkopf (r)

Wasserstoff (r)

Hyäne (e)

wässerig

Quecksilber (s)

1. gelassen; 2. gleichmütig

Gleichmut (r)

hygienisch

verdünnen

1. ungläubig; 2. unglaublich; 3. unglaubwürdig

glaublich

glaubhaft

ermangeln

1. Tauber (r); 2. Tauberich (r)



Männchen (s)

schaukeln

baumeln

sticken

Pocke (e)

männlich

Hymne (e)

Stickerei (e)

Inder (r)

sprenkeln

Schaukel (e)

1. bammeln; 2. schaukeln

wippen

schaukeln

Kutsche (e)

Streupulver (s)

Hypnose (e)

Gerücht (s)

Kunde (e)

Nachricht (e)

verschreien

1. anschlagen; 2. anzeigen; 3. inserieren

Werbung (e)

1. Aushang (r); 2. Kundmachung (e)

1. Anschlagsäule (e); 2. Litfaßsäule (e); 3. Plakatsäule (e)

kundschaften

berühmt

1. anrüchig; 2. berüchtigt

verschrien

verrufen

Vorbote (r)

1. Leumund (r); 2. Ruf (r)

1. jäh; 2. plötzlich; 3. unvermitteln

schroff

umschlagen

jähzornig

Wettersturz (r)

Umsturz (r)

künden



Historie (e)

Geschichte (e)

1. leichtglaäubig; 2. vertrauensselig

ja

doch

hysterisch

Glaube (r)

Glauben (r)

Kredit (r)

glaubhaft

verbürgt

beglaubieren

visieren

Eichung (e)

kreditieren

Gläubiger (r)

Kreditkarte (e)

Kreditsgesuch (s)

treulos

lumpig

Gemahlin (e)

eitel

Eitelkeit (e)

Luchs (r)

laden

rufen

Amt (s)

Stelle (e)

Büro (s)

Dienststelle (e)

beruflich

Amtssitz (r)

Beamte (r)(e)

Beamtin (e)

1. amtlich; 2. offiziell



Bürostunden (Pl.)

Berufung (e)

Profession (e)

Beruf (r)

professionell

berufsmäßig

Bezugnahme (e)

Berufung (e)

beziehen s.

berufen s. auf +A

1. unberufen; 2. ungeladen

ungebeten

berufen

treulich

getreulich

heißen

einladend

Rufzeichen (s)

Rufnummer (e)

Gläubige (r)(e)

schmeicheln

Schmeichelei (e)

schmeichelhaft

1. mästen; 2. ausfüttern

Mast (e)

Mastschwein (s)

Mastvieh (s)

Schnee (r)

Hobby (s)

Grille (e)

1. rappelig; 2. verdreht

überspannt

verschroben



Schneeschuch (r)

huldigen

Schneefall (r)

schneebedeckt

schneeweiß

daß

wieso ?

wie ?

1. Ergehen (s); 2. Wohlbefinden (s)

Befinden (s)

Henker (r)

Hockey (s)

wo ?

Mond (r)

1. Joch (s); 2. Morgen (r)

Mondfinsternis (e)

Mondschein (r)

holländisch

Holländer (r)

Holland

holländisch

Rabe (r)

rabenschwarz

Hausrat (r)

Habseligkeiten (Pl.)

Sachen (Pl.)

1. morgen; 2. Morgen (s)

morgig

übermorgen

Blase (e)

blasig

unscharf

düster

undeutlich

Hummer (r)



Stirn (e)

Stirnhöhle (e)

1. Fassade (e); 2. Front (e); 3. Stirnseite (e)

Stirn (e)

Grieß (r)

Sand (r)

sandig

Sandbank (e)

hohl

Armhöhle (e)

Monat (r)

Letzte (r)

monatelang

monatelang

Radieschen (s)

Monatszimmer (s)

Landsmann (r)

Landsmännin (e)

Landnahme (e)

Achselhöhle (e)

woraus ?

woher ?

nationalisieren

staatenlos

Heimweh (s)

Schneeflocke (e)

führen

Horde (e)

1. Tragbahre (e); 2. Trage (e)

Treibholz (s)

1. Gepäckträger (r); 2. Packträger (r); 3. Träger (r)

Tragweite (e)

tragbar

Tonne (e)

Faß (s)

Trägerrakete (e)

Tragweite (e)

angeln

häkeln



Anker (r)

Angel (e)

Haken (r)

Hortensie (e)

schnarchen

kroatisch

Kroate (r)

Länge (e)

längs

entlang +A/+D

längs +G/+D

lang

langsseits

weitläufig

langfristig

langwierig

lang

langlebig

langbeinig

1. langfristig; 2. langsichtig

Langwelle (e)

länglich

Längergrad (r)

Leiche (e)

wohin ?

schneeblind

Zugehörigkeit (e)

Schneegestöber (s)

Schneeglöckchen (s)

Schneeverhältnisse (Pl.)

tragen

1. bringen; 2. holen

Produktion (e)

beziehen

1. an +A; 2. zu +D

Mitgift (e)

dazu



seinesgleichen

dagegen

hinzu

hinzugeben

beigeben

zugeben

Beigabe (e)

angliedern

deinesgleichen

kennerisch

Kenner (r)

schreiten

zulangen

heranmachen (s.)

ihresgleichen

anpassen

zustellen

passen

anpassen

zuschreiben

1. beitragen; 2. hinzukommen

zusteuern

beisteuern

Zusage (e)

Umlage (e)

Kontingent (s)

dazukommen

klammern

daruntermischen

Angriff (r)

anschmieden

daranmachen (s.)

vornehmen

zugreifen



anrühren

verhelfen

anschmiegen s.

anliegen

zurechnen

zuzählen

mitreden

1. angehören; 2. dazugehören

Angehörige (r)(e)

Anhänge (Pl.)

1. beisetzen; 2. hinzusetzen; 3. zufügen

zutun

zusetzen

anfügen

hinzufügen

fügen

euersgleichen

Zutat (e)

Zubehör (r)(s)

zunehmen

ungefähr

Überschlag (r)

beiläufig

überschlagen

wärmebeständig

wärmefest

1. Grad (r); 2. Wärmegrad (r)

Warmluftheizung (e)

Dame (e)

messen s.

Temperatur (e)

Warmheit (e)

Thermosflasche (e)

Hamster (r)

röcheln

Held (r)

Glut (e)

Hitze (e)

heroisch



Heldin (e)

Heldentat (e)

Heizsonne (e)

Pz. (Parzellenzahl)

Urin (r)

Harnblase (e)

Kadaver (r)

Abfall (r)

Woge (e)

See (e)

wellig

Brandung (e)

Achterbahn (e)

Brandung (e)

Seegang (r)

Welle (e)

Wallung (e)

wogen

wallen

Sternschnuppe (e)

Fallobst (s)

Humanität (e)

human

humoristisch

blinken

zwinkern

knallblau

1. Salte (e); 2. Sehne (e)

schleppen

Wurst (e)

schürzen

wirken

1. Schleife (e); 2. Schlinge (e)

Katarrh (r)

verschleimt

Fleisch (s)

Magere (s)

Fleischerei (e)

Büchsenfleisch (s)

Fleischbrühe (e)



fleischig

Schnitzel (r)(s)

Ostern (s)

Osterei (s)

zwanzig

zwanzigste

Zwanzigstel (r)(s)

zwanzigstel

Husar (r)

zwanziger

Zwanzig (e)

Zwanziger (r)

zwanzigjährig

zwanzigerlei

einundzwanzig

hinhalten

ziehen

streichen

Draht (r)

Zug (r)

Überzug (r)

Luftzug (r)

zugig

Hin und Her (s)

umziehen

1. ergeben; 2. getreu

Wesen (s)

Reptilien (Pl.)

blöd

Trottel (r)

Blödsinn (r)

Treue (e)

treu



kühlen

1. pflichtvergessen; 2. treulos; 3. ungetreu; 4. untreu

abtrünnig

Kühler (r)

Kühltheke (e)

Kühlschrank (r)

Kühlwasser (s)

Hülse (e)

Scheide (e)

hülsig

Hülsenfrüchte (Pl.)

Zoll (r)

Daumen (r)

1. frisch; 2. kühl

herb

1. Frische (e); 2. Kühle (e)

Veilchen (s)

violett

veilchenblau

soweit

herzu

1. heran; 2. herbei; 3. hierher

hergeben

idealistisch

idealisieren

herstellen

herüber

herinnen

hermachen

hierhin

Nerv (r)

nervenkrank

landfremd

fremdsprachig

fremd

Fremde (r)(e)

Fremdsprache (e)



fremdsprachlich

Fremde (e)

Fremdenverkehr (r)

widerstreben

1. Cicerone (r); 2. Fremdenführer (r)

nervös

Hektik (e)

Nervenschwäche (e)

Nervenarzt (r)

Schock (r)

herbeischaffen

jung

1. einstweilig; 2. zeitwellig

vorläufig

beizeiten

Herweg (r)

Herfahrt (e)

heuer

umher

umherirren

herumwerfen

einher

Hin und Her (s)

umhertreiben

umherfahren

Ideologie (e)

herbeieilen

herhalten

Herreise (e)

hiesig

zitieren

Ladung (e)

Zitat (s)

1. Gänsefüßchen (s); 2. Anführungszeichen (s)

Idyll (s)

Idiot (r)

schulen

unförmig

Zeit (e)



zeitlich

zurechtkommen

Zeitmangel (r)

1. Wetter (s); 2. Witterung (e)

Wetterlage (e)

1. Wetterbericht (r); 2. Wettervorhersage (e)

Wetterwechsel (r)

Zeitzeichen (s)

Spanne (e)

mittlerweile

inzwischen

zeitweise

zuzeiten

Zeitpunkt (r)

chronologisch

1. bejahrt; 2. betagt

Zeitraum (r)

Zeitrechnung (e)

zeitgemäß

unzeitgemäß

stoppen

Weile (e)

Dauer (e)

Zeitvertreib (r)

Aufenthalt (r)

1. verweilen; 2. weilen

Zeit (e)

chronisch

v.u.Z. (von unseren Zeitrechnung)

1. Jugendalter (s); 2. Jugendjahre (Pl.); 3. Jugendzeit (e)

Jugend (e)

Jugendmannschaft (e)



Jugendherberge (e)

bis +A/+D

lang

Dir. (Direktor)

Dir. (Direktion)

recht

Rechte (r)(e)

wahr

wahrhaft

wahrheitsgemäß

gerecht

fürwahr

wirklich

dirigieren

Verwaltung (e)

Direktor (r)

Direktion (e)

rechtgläubig

echt

wirklich

stellbar

zutreffen

richten s.

rechtfertigen

bekräftigen

Nachweis (r)

1. Ausweis (r); 2. Legitimation (e)

ausweisen s.

gerechtfertig

Gerechtigkeit (e)

Wahrheit (e)

Justiz (e)

ungerecht

unrecht

Unrecht (s)

1. Verb (s); 2. Zeitwort (s)

ja

allerliebst



schwer

jawohl

bejahren

Anrecht (s)

Anspruch (r)

Inanspruchnahme (e)

beanspruchen

anfordern

anspruchtsvoll

reflektieren

1. anspruchtslos; 2. bedüfnislos

Konjugation (e)

1. Versprechen (s); 2. Zusage (e)

desgleichen

so

Drang (r)

suchen

Bogen (r)

Schrecknis (s)

schreckhaft

verängstigt

Schreck (r)

erschreckend

Zwilling (r)

betr. (betreffend,betreffs)

resp. (respektive)

1. bezw. (beziehungsweise); 2. bzw. (beziehungsweise)

Duft (r)

duften

Parfümerie (e)

1. artig; 2. manierlich

züchtig

anständlich

illegal

1. Anstand (r); 2. Zucht (e)



Form (e)

Toilette (e)

sittsam

1. anschließen; 2. fügen s.; 3. schmiegen s.

anbetreffen

zustehen +D

anbelangen

belegen

betreffen

Gebühr (e)

1. berufen; 2. zuständig

befugt

1. Zugehörigkeit (e); 2. Zuständigkeit (e)

unzuständig

unberufen

1. ungebührlich; 2. unschicklich; 3. unziemend

1. ungehörig; 2. unpassend

anstößig

unartig

unanständig

Unart (e)

Betreffende (r)(e); die Betreffenden: az illető személyek; az

érdekeltek
betreffend

bez. (bezüglich)

bezüglich

betreffs +D

beziehungsweise

Sässigkeit (e)

Zuständigkeit (e)

ansässig

zuständig

1. eignen (s.); 2. ziemen (s.)

kleiden

gebühren s.



passen s.

schicken s.

1. angemessen; 2. gehörig

1. gebührend; 2. ziemend

passend

Illustration (e)

derartig

1. dergleichen; 2. derlei

solcherei

solch

dgl. (dergleichen)

dergestalt

Gebet (s)

anbeten

beten

nunmehr

imperialistisch

Imperialismus (r)

imponieren

Impuls (r)

Emmerich

Sehne (e)

Flechse (e)

sehnig

Junge (r)

Studienpaß (r)

Blinker (r)

blinken

Blinkleuchte (e)

Indien

indisch

indianisch

Indianer (r)

Kohlenpapier (s)

indiskret



starten

Antrieb (r)

Veranlassung (e)

beantragen

Antragsteller (r)

Anlaß (r)

Beweggrund (r)

indonesisch

Indonesien

Indonesier (r)

starten

1. Abfahrt (e); 2. Abgang (r); 3. Ausfahrt (e)

Start (r)

Anflug (r)

Abgangszeit (e)

1. Affekt (r); 2. Regung (e)

Marsch (r)

Grippe (e)

Informationsbüro (s)

Hemd (s)

Pendel (s)

Schwankung (e)

schwanken

wankelmütig

labil

Grundstück (s)

Reiz (r)

ansteffen

prickeln

neckisch

reizbar

reizend

1. aufgebracht; 2. gereizt

Gereizheit (e)

beweglich

1. wackelig; 2. wacklig

Mobilien (Pl.)

Hemdärmel (r)

1. umsonst; 2. unvergeltlich

unentgeltlich



Injektion (e)

1. eher; 2. vielmehr

1. lieber; 2. mehr

Inkognito (s)

inkognito

daher

stoppeln

diesseitig

wackeln

wanken

schlottern

schlottern

mahnen

winken

warnen

Wink (r)

Intelligenz (e)

Intensität (e)

intensiv

Interview (s)

Internationale (e)

internieren

Internierte (r)(e)

interpellieren

interurban

Verweis (r)

Warnung (e)

Mahnung (e)

einrichten

verwalten

Anstalt (e)

1. Einrichtung (e); 2. Veranlassung (e)

Vorkehrung (e)

Maßnahme (e)

bestimmen

veranlassen

Einrichtung (e)

Institut (s)



Verwalter (r)

Denkzettel (r)

intigieren

intrigant

Invasion (e)

Feinschmecker (r)

Industrie (e)

Erwerb (r)

Gewerbe (s)

Industrieartikel (r)

industriell

Werkstoff (r)

Gewerbeschein (r)

bestreben (s.)

beeifern (s.)

Kunstgewerbe (s)

Handwerker (r)

industrialisieren

Geselle (r)

Industriegebiet (s)

irisch

schreiben

Ire (r)

Irin (e)

Irak (r)

irakisch

Iraker (r)

Iran (r)

1. Iraner (r); 2. Iranier (r)

iranisch

gegen +A

1. Direktion (e); 2. Richtung (e)

maßgebend

Richtlinie (e)

lenken

Winker (r)

Kompaß (r)

richten s.



Richtlinie (e)

Richtung (e)

Strömung (e)

Tendenz (e)

Schrift (e)

Schreiben (s)

Schriftzug (r)

Schriftzeichen (s)

Schreibart (e)

schreibkundig

Akte (e)

Schrift (e)

Papier (s)

Mappe (e)

barmherzig

Balg (r)

neidisch

beneiden

neiden

Neid (r)

Mißgunst (e)

Schreiber (r)

1. Buttermilch (e); 2. Schreiber (r); 3. Schriftsteller (r)

1. Schreibtisch (r); 2. Sekretär (r)

1. Kanzlei (e); 2. Kontor (s)

literarisch

Schriftdeutsch (s)

Literatur (e)

Schreibgerät (s)

Schreibmaschine (e)

Ironie (e)

ironisch

Irland

Schreibewarengeschäft (s)

schriftlich

Wort (s)

rodeln



rotten

Greuel (r)

scheuen

greulich

greuelhaft

gleichfalls

auch

Ischias (e)

Schule (e)

Schularbeit (e)

Verweis (r)

Kinderhort (r)

Schulabschluß (r)

Schuljunge (r)

Schulkind (s)

Ranzen (r)

ungeschult

Schulung (e)

kennen

Kenntnis (e)

kund

bewußt

1. unbekannt; 2. unbewußt

Bekanntschaft (e)

Anschluß (r)

populärwissenschaftlich

Bekannte (r)(e)

bekannt

Bekanntschaft (e)

gangbar

bekannt

laut

Beschprechung (e)

Kennzeichen (s)

1. Anzeichen (s); 2. Merkmal (s); 3. Merkzeichen (s)

Wahrzeichen (s)

verlauten



wieder

hinwieder

1. abermals; 2. wiederum

1. abermalig; 2. nochmalig; 3. wiederholt

Wiederholung (e)

wiederholen s.

Stall (r)

Gott (r)

göttlich

Göttin (e)

Gottesdienst (r)

Stephan

u.Z. (unserer Zeitrechtung

trunksüchtig

Trinker (r)

1. Säufer (r); 2. versoffen

Trunk (r)

Schlamm (r)

Moorbad (s)

schlammig

trinken

zechen

saufen

Entsetzen (s)

schaudern

1. Getränk (s); 2. Trank (r); 3. Trunk (r)

Getränkekarte (e)

Ausschank (r)

Tränke (e)

Löschpapier (s)

Saugpapier (s)

urteilen

urteilen

Spruch (r)

Urteil (s)

urteilsfähig

Urteilskraft (e)

hüben

hier



da

dasein

trunken

1. dableiben; 2. hierbleiben

Bogen (r)

Abkömmling (r)

Trunk (r)

schweifen

wölben

gewölbt

Spannung (e)

trinkwasser (s)

1. Geschmack (r); 2. Glied (s)

abgeschmackt

aufregend

Aufregung (e)

Erregung (e)

erregen

Wallung (e)

Geschmack (r)

Geschmack (r)

geschmackvoll

geschmacklos

abgeschmackt

lecker

schmackhaft

munden

schmecken

1. muskelig; 2. nervig

baumstark

Muskel (r)

1. Muskelfieber (s); 2. Muskelkater (r)

Muskulatur (e)

Israel

Israeli (r)

Israelit (r)

geschmacklos

Gelenk (s)



schwitzen

Schweiß (r)

schweißig

erglühen

glühen

glimmen

Glühbirne (e)

1. Jacht (e); 2. Yacht (e)

Hyazinthe (e)

au

weh !

jammern

Jammer (r)

Jammerruf (r)

einfältig

fromm

Frömmigkeit (e)

1. Johann; 2. Johannes

Hans

1. Jänner (r); 2. Januar (r)

1. Japan; 2. japanisch

Japaner (r)

bewegen s.

wandeln

gehen

1. Bezug (r); 2. Gebühr (e)

Gang (r)

Fahrt (e)

unkundig

1. Bürgersteig (r); 2. Gehsteig (r); 3. Gehweg (r)

Verkehrsinsel (e)

1. unbefahrbar; 2. unfahrbar; 3. ungangbar

verfahren

1. gangbar; 2. wandelbar

fahrbar

umgehen

1. Fahrzeug (s); 2. Fuhrwerk (s)

Passant (r)



Gehverband (r)

Joch (s)

kundig

vertraut

bewandert +in +D

unterrichtet

Fertigkeit (e)

1. Beitrag (r); 2. Zuschuß (r)

Epidemie (e)

Seuche (e)

Krippe (e)

Spiel (s)

Spielzeug (s)

anspielen

mitspielen

verspielen

Spielkarte (e)

Spieler (r)

Spielerei (e)

tändeln

spielen

Partie (e)

Beste (s)

zugunsten +G

zugute

für +A

Vorschlag (r)

Proposition (e)

anempfehlen

1. antragen; 2. vorschlagen

1. Berichtigung (e); 2. Besserung (e); 3. Reparatur (e); 4.

Verbesserung (e)



nachbessern

unverbesserlich

Reparaturwerkstatt (e)

verbessern s.

Besserung (e)

n.J. (nächsten Jahres)

Eis (s)

Eiszapfen (r)

vereist

eisig

Glatteis (s)

Eisbär (r)

1. Hagel (r); 2. Schauer (r)

Eismeer (s)

Eiszeit (e)

Eisfeld (s)

Scholle (e)

Eistreiben (s)

1. Gepräge (s); 2. Karte (e)

Marke (e)

Notebank (e)

verlobt

Brautleute (Pl.)

Brautpaar (s)

Brautstand (r)

zeichnen

1. Brautring (r); 2. Ehering (r); 3. Trauring (r); 4.

Verlobungsring (r)
Entwerter (r)

Fahrkartenschalter (r)

Platzanweiser (r)

Register (s)

1. Liste (e); 2. Verzeichnis (s)

Note (e)

Zeichnung (e)

Note (e)

Notiz (e)

Schreibblock (r)

1. Protokollführer (r); 2. Schrifführer (r)

Notar (r)



Protokoll (s)

Bezeichnung (e)

Signal (s)

Zeichen (s)

Spur (e)

Präsens (s)

Gegenwart (e)

dabeisein

Szene (e)

1. Jetztzeit (e); 2. Mitwelt (e)

gegenwärtig

1. Anwesenheit (e); 2. Beisein (s); 3. Gegenwart (e); 4.

Präsenz (e)
Anwesenheitsliste (e)

1. anwesend; 2. gegenwärtig

Erscheinung (e)

Phänomen (s)

1. ausmachen; 2. bedeuten

deuten

1. belanglos; 2. nichtsbedeutend; 3. unbedenklich; 4.

unbedeutend; 5. unbeträchtlich; 6. unscheinbar
unerheblich

Bedeutung (e)

Meldung (e)

Berichtsteller (r)

Meldung (e)

stellen s.

melden s.

1. bedeutend; 2. beträchtlich

Bedeutung (e)

vorzüglich

bezeichnen

Wahlspruch (r)

1. Sinnbild (s); 2. Zeichen (s)

symbolisch

Gepräge (s)

Art (e)

typisch

Charakter (r)

1. charakterisieren; 2. kennzeichen



charakterlos

bezeichnend

charakteristisch

eigen

Kostüm (s)

Spruch (r)

kandidieren

Kandidat (r)

Anwärter (r)

1. Losung (e); 2. Parole (e)

1. Abzeichen (s); 2. Zeichen (s)

Hypothek (e)

Signatur (e)

Signal (s)

Jemen (r)

jemenitisch

Jemenite (r)

Yankee (r)

Prot. (Protokoll)

Wohlsein (s)

Wohlbefinden (s)

sauber

gut

sprachfertig

Wohlwollen (s)

gnädig

wohlwollend

rechtshin

besser

recht



Rechte (r)(e)

Leibeigene (r)

Rechtsregel (e)

Steuerbord (s)

Rechte (e)

rechterseits

rechts

Rechtsaußen (r)

Jod (s)

gutgesinnt

Anrecht (s)

Recht (s)

freistehen

Szepter (s)

Zepter (r)(s)

Jurist (r)

1. Rechtsgrund (r); 2. Titel (r)

rechtskräftig

rechtsgültig

Rechtsfall (r)

Entrechtung (e)

1. Joghurt (r)(s); 2. Yoghurt (r)(s)

1. juristisch; 2. rechtlich

berechtigt

Führerschein (r)

unberechtigt

unbefugt

1. Befugnis (e); 2. Berechtigung (e)

rechtmäßig

1. rechtlos; 2. widerrechtlich

unrechtmäßig

Rechtberater (r)

Wohlklang (r)

gutgläubig

1. gewogen; 2. gutarig

geneigt

aufgelegt

1. gutgelaunt; 2. vergnügt

gutaussehend



Glückwunsch (r)

frühzeitig

altbewährt

meistern

wohlunterrichtet

wohlbekannt

wohl

wohlgebildet

gutmütig

1. seelengut; 2. seelensgut

wohltuend

Wohlfahrt (e)

Wohl (s)

Wohlergehen (s)

Wohlstand (r)

fürsorgerisch

sättigen

sättigen s.

satt

Lebensart (e)

formgewandt

fein

wohlhabend

rechtshaffen

größtenteils

Wahrsager (r)

Hellseher (r)

Güte (e)

1. gütevoll; 2. gütig

Prophezeiung (e)

Prophetie (e)

wahrsagen

Gut (s)

Ding (s)

1. wohlgemeint; 2. wohlmeinend



Glücksfall (r)

gutherzig

wohltun

gewährleisten

gutstehen

haften

1. mildtätig; 2. wohltätig

Wohltat (e)

Wohltäter (r)

keß

schneidig

gutheißen

genehmigen

1. entlasten; 2. gutschreiben

weit

wiedergutmachen

gutmachen

wettmachen

Wiedergutmachung (e)

nüchtern

Josef

kommen

zukommen

hergelaufen

1. Einkünfte (Pl.); 2. Regie (e)

Ertrag (r)

1. abgeben; 2. abwerfen; 3. eintragen; 4. lohnen; 5.

rendtieren1. bringen; 2. einbringen

1. einträglich; 2. gewinnbringend; 3. rentabel

ergiebig

Zukünftige (r)(e)

Ankömmling (r)

nächstjährig

Zukunft (e)

1. künftig; 2. Zukunft (e); 3. zukünftig

jugoslawisch

Jugoslawe (r)

Jugoslawien

Ahorn (r)



1. Schäfer (r); 2. Schafhirt (r)

Juli (r)

Juni (r)

entfallen

kommen

Provision (e)

preisgekrönt

preiswert

bringen

bescheiden

O (Osten)

Aufl. (Auflage)

Frl. (Fräulein)

Kabarett (s)

1. Mantel (r); 2. Rock (r)

Kabel (s)

Kabine (e)

Rauschmittel (s)

benommen

Ranke (e)

Ente (e)

liebäugeln

1. Bottich (r); 2. Wanne (e)

1. Böttcher (r); 2. Faßbinder (r)

Kader (r)

Muschel (e)

Kajak (r)(s)

Paddelboot (s)

hämisch

Marille (e)

Kakao (r)



Hahn (r)

Kaktus (r)

Kuckuck (r)

Milchbrot (s)

Kuchen (r)

Abenteuer (s)

Abenteuerfilm (r)

Abenteurer (r)

abenteuerlich

Hut (r)

Hammer (r)

hämmern

Hutmacher (r)

Putzmacherei (e)

1. Modistin (e); 2. Putzmacherin (e)

Ähre (e)

1. Kondukteur (r); 2. Schaffner (r)

schaffnerlos

klimpern

Bauer (r)(s)

Käfig (r)

kalkulieren

kraulen

Kalorie (e)

1. Pirat (r); 2. Seeräuber (r)

Ofen (r)

Kammer (e)

Kammermusik (e)

1. Flegel (r); 2. Lümmel (r)

1. Zins (r); 2. Zinssatz (r)

Zinsfuß (r)

zinsfrei

Zinseszins (r)

verzinsen

Verzinsung (e)

1. rendtieren; 2. verzinsen s.; 3. zinsen

zinsbar

Kammgarn (s)

Kammer (e)

Eber (r)



Kanada

Kanadier (r)

Löffel (r)

löffelweise

Trank (r)

löffeln

paddeln

Stute (e)

Kanzler (r)

schielen

Kamin (r)

Konfitüren (Pl.)

Kater (r)

Hundstage (Pl.)

Primel (e)

Schlüsselblume (e)

Kanne (e)

Docht (r)

Lunte (e)

Zaum (r)

Schleife (e)

ausschweifen

Masern (Pl.)

schwenken

Schweifung (e)

Chaos (s)

chaotisch

abbekommen

abkriegen

Hacke (e)

Kapazität (e)

hacken

scharren

Kratzer (r)

1. koppeln; 2. kuppeln

Verbindung (e)

Kupplung (e)



anschließlich

1. anbinden; 2. anknüpfen

Schalter (r)

knüpfen s.

heften s.

erhältlich

zugänglich

Kapitän (r)

kapitulieren

überstürzen s.

Schuhleisten (r)

Heftel (r)(s)

Bindeglied (s)

Kapelle (e)

Dill (r)

Kraut (s)

Kohl (r)

Kapaun (r)

blendend

Leisten (r)

Immenstock (r)

Tor (s)

Toreinfahrt (e)

Kapuziner (r)

Kapuziner (r)

Abstoß (r)

Hausschlüssel (r)

Sperrgeld (s)

1. Torhüter (r); 2. Torwart (r)

Pförtner (r)

Portier (r)

Tormann (r)

Torschluß (r)

Habgier (e)

1. Arm (r); 2. Stab (r); 3. Nachteil (r); 4. schade

Fakultät (e)

Schaden (s)



Weihnachten (Pl.)

1. Christbaum (r); 2. Weichnachtsbaum (r)

Karbonade (e)

Kohlrabi (r)

Hürde (e)

schnattern

falzen

radieren

Schramme (e)

Kratzer (r)

Ritze (e)

Skizze (e)

Krätzer (r)

rank

schlank

1. Degen (r); 2. Flederwisch (r); 3. Säbel (r); 4. Schwert (s)

Chorist (r)

Geländer (s)

Reifen (r)

Krempe (e)

Kärnten

Armband (s)

1. Dirigent (r); 2. Kapellmesiter (r)

Karo (s)

pfählen

krähen

Karl

1. Griff (r); 2. Kralle (e)

Klaue (e)

Fang (r)

fluchen

lästern

Armbanduhr (e)

1. nachteilig; 2. verderblich

schädlich

Armleuchter (r)

Schädigug (e)

Schädigug (e)

Armstuhl (r)

1. Fauteuil (r); 2. Sessel (r)



Schadenfreude (e)

schadenfroh

Karpaten (Pl.)

Armrelf (r)

Polsterer (r)

tapezieren

1. Ersatz (r); 2. Schadenersatz (r)

entschädigen

entgelten

Armbinde (e)

abfinden

Entschädigung (e)

Schädling (r)

Kattun (r)

Karton (r)

Pappschachtel (e)

Pappband (r)

Kartei (e)

Karte (e)

Kartenspiel (r)

-armig

Sperber (r)

Galerie (e)

Grütze (e)

Brei (r)

breiig

Kaschau

Kasse (e)

Sense (e)

mähen

grasen

Katherina

Katalysator (r)

Katalog (r)

Katastrophe (e)

Katheder (r)

kategorisch

Katheter (r)

Marienkäfer (r)

katholisch



Katholik (r)

Soldat (r)

militärisch

Lazarett (s)

1. Heeresdienst (r); 2. Militärdienst (r)

wehrfähig

stramm

Offizier (r)

Teer (r)

rattern

Wirbel (r)

schwirren

strudeln

Kaffee (r)

kaffeebraun

Kaffeemühle (e)

1. Café (s); 2. Cafeteria (s); 3. Kaffeehaus (s)

Kaffee (s)

Kaffeelöffel (r)

Kaviar (r)

1. Grieß (r); 2. Kies (r)

Kiesel (r)

Schotter (r)

schottern

Kessel (r)

1. Cassette (e); 2. Kassette (e)

Kassettenrekorder (r)

ZK (Zentralkomitee)

Busenfreund (r)

Sterlet (r)

1. anmutig; 2. grazlös

Ziege (e)

Geißbock (r)

Ziegenbock (r)

Spitzbart (r)

Dienstag (r)

dienstags

dienstäglich

dienstägig



Gemüt (s)

gemütskrank

gemächlich

gemütlich

gemütlos

Lust (e)

Zuneigung (e)

Mut (r)

Laune (e)

Belieben (s)

deinetwillen

mögen

1. Favorit (r); 2. Liebling (r)

Leibgericht (s)

Lieblingsbeschäftigung (e)

Schoßkind (s)

Lieblingsfach (s)

anmutig

lieb

1. herzlich; 2. nett

lustlos

mißvergnügt

Unlust (e)

ungern

begünstigen

Vorzugspreis (r)

preisgeschenkt

ermäßigt

günstig

ungünstig

Liebhaberei (e)

Passion (e)

vergnügungshalber



gelaunt

Bürste (e)

bürsten

Gunst (e)

Gnade (e)

Pardon (r)

Pietät (e)

Gnadengesuch (s)

1. fromm; 2. hold

geruhen

Frömmigkeit (e)

grausam

1. Atrozität (e); 2. Grausamkeit (e)

Ungnade (e)

Kelch (r)

wollüstig

Lustreise (e)

blau

bläulich

bläuen

Blau (s)

blauäugig

1. Kohlsprosse (e); 2. Rosenkohl (r)

Ausstattung (e)

Welle (e)

Geklapper (s)

1. Geschwür (s); 2. Schwäre (e)

1. Morgenland (s); 2. Ost

Datum (s)

Orient (r)

Osten (r)

Osten

Osteuropa

osteuropäisch

östlich

orientalisch



Ostbahnhof (r)

Entstehung (e)

aufkommen

erstehen

werden

hervorgehen

entstehen

osthin

ostwärts

1. Gärtnerkohl (r); 2. Gemüsekohl (r); 3. Grünkohl (r); 4.

Wirsingkohl (r)
sollen

dürfen

Requisiten (Pl.)

1. angenehm; 2. bequem; 3. gefällig

lieb

genehm

1. ekel; 2. unangenehm; 3. unerquicklich; 4. widrig

1. unlieb; 2. unliebsam

Mißbehagen (s)

ungemütlich

mißbehaglich

Unbehagen (s)

widerwärtig

Unannehmlichkeit (e)

unwillig

widerwillig

unbehaglich

rechtzeitig

gebührend



gehörig

mitteldrein

mittendrin

Stoff (r)

Gärteig (r)

Brütapparat (r)

datieren

Blumenkohl (r)

Spion (r)

1. Probierglas (s); 2. Reagenzglas (s)

1. Kamin (r); 2. Rauchfang (r)

1. Schlot (r); 2. Schornstein (r)

hart

1. stärken; 2. steifen

härten

Stärke (e)

Pappe (e)

hartgesotten

festtreten

Härte (e)

Schornsteinfeger (r)

Chemie (e)

Chemiker (r)

Spionage (e)

spionieren

spähen

lugen

umspähen

umherforschen

Schwefel (r)

streichen

Hanf (r)

Schwefeldioxid (s)

Tuch (s)

Bügel (r)

1. Salbe (e); 2. Schmiersalbe (e)

schmierig

Streichkäse (r)

Schmierseife (e)

Schwefelsäure (e)



pro

Kanu (s)

Komfort (r)

bequem

behaglich

unbequem

Brot (s)

Brotrinde (e)

1. Brot (s); 2. Broterwerb (r)

Brosame (e)

Brotscheibe (e)

1. ekel; 2. heikel

wehleidig

schlüpfrig

zieren s.

Zwang (r)

zwanghaft

Notlage (e)

1. nötigen; 2. zwingen

gezwungen

zwingend

zwangsweise

Notlandung (e)

zwangsweise

zwangsläufig

Soll (s)

Abbildung (e)

Miene (e)

Bild (s)

Bildröhre (e)

Bildschirm (r)

imstande

Magazin (s)

illustriert

ill. (illustriert)

figürlich

fertigbringen



vermögen +zu +Inf.

Befähigung (e)

Bilderbuch (s)

Ansichtskarte (e)

1. Anlage (e); 2. Befähigung (e); 3. Fakultät (e); 4. Mittel

(s); 5. Qualität (e)
Fähigkeit (e)

Vermögen (s)

Können (s)

für +A

bilden

X-Haken (r)

bildlich

Abbild (s)

Heuchler (r)

Bildbereicht (r)

Gemäldegalerie (e)

Galerie (e)

absurd

ungereimt

unfähig

repräsentieren

vertreten

Vertretung (e)

Vertr. (Vertretung)

1. Abgeordnete (r)(e); 2. Repräsentant (r); 3. Vertreter (r)

Vertr. (Vertreter)

Abgeordnetenhaus (s)

Bildstörung (e)

Einbildung (e)

eingebildet

Vorstellung (e)

gebildet

Bildung (e)

Suffix (s)

Bildung (e)

bilden s.

1. anwerben; 2. nachsuchen

1. Bez. (Bezirk); 2. Bz. (Bezirk)



bitten

keramisch

Anfrage (e)

Frage (e)

fragwürdig

1. Anfrage (e); 2. Umfrage (e)

Nachfrage (e)

nachfragen

anfragen nach +D

Fragebogen (r)

Fragezeichen (s)

1. Kappe (e); 2. Kruste (e)

Rinde (e)

1. Pappendeckel (r); 2. Pappdeckel (r)

Rad (s)

rund

Nabe (e)

rundlich

runden

rundweg

glatt

runden

Fahrrad (s)

Rad (s)

Lenkstange (e)

Radfahrer (r)

Radfahren (s)

radfahren

radeln

Radweg (r)

Radrennen (s)

Gleis (s)

Anliegen (s)

Ansuchen (s)

ratschen

1. erwerben; 2. nachsuchen



aussehen

Bitte (e)

suchen

fahnden

verdienen

Suche (e)

1. Erwerb (r); 2. Klage (e); 3. Verdienst (r)

erwerbsfähig

Handel (r)

Handelsvertrag (r)

Geschäftsreisende (r)

Handlung (e)

Händler (r)

Kaufmann (r)

kaufmännisch

Nachfrage (e)

Kreuz (s)

1. Pate (e); 2. Taufpatin (e)

Taufpate (r)

Pate (r)

Patenschaft (e)

quer

schränken

kreuzen

Kreuz (s)

Taufe (e)

1. Christ (r); 2. christlich

Christentum (s)

Kreuzzug (r)

Kreuzotter (e)

1. durchkreuzen; 2. kreuzen; 3. queren

überqueren

durchqueren

Kreuzung (e)

Patekind (s)

Durchzug (r)

Quere (e)

1. Kreuzverband (r); 2. Querbinde (e); 3. Schleife (e)

Taufschein (r)



1. Durchschnitt (r); 2. Querschnitt (r)

Vorname (r)

kreuzigen

Kreuzworträtsel (s)

Taufe (e)

Quergasse (e)

zwischendurch

durch (+A)

durchwühlen s.

durchjagen

durchziehen

durchkreuzen

Durchzug (r)

durchkommen

durchblicken

Durchsicht (e)

durchgehen

durchblicken

Durchsicht (e)

durchschießen

durchstoßen

durchbrechen

durchqueren

durchhauen

durchschlagen s.

undurchführbar

durchsetzen

durchziehen

Rahmen (r)

rahmen

Gatter (s)

zieren s.

unerbeten

krustig

zirkulieren

kreiseln

kreisen

Kreisaufstörung (e)

Walzer (r)

walzen



kuppeln

1. Umzäunung (e); 2. Zaun (r)

erbitten

unbeweglich

unerbittlich

Freier (r)

wiederkäuen

Wiederkäuer (Pl.)

Garten (r)

winden s.

Umschweif (r)

Gärtner (r)

Gärtnerei (e)

Gartenlokal (s)

Gartenbau (r)

1. fallen; 2. geraten

stehen

kosten

Umfang (r)

1. Bezirk (r); 2. Distrikt (r); 3. Revier (s); 4. Umkreis (r)

1. Abstecher (r); 2. umwegig

1. umgehen; 2. umlaufen

Umweg (r)

Gesuch (s)

Messer (s)

1. Säumnis (e); 2. verzögerung (e)

verzug (r)

Spätling (r)

Spätling (r)

Geier (r)

bitter



sauer

Verspätung (e)

Messerspitze (e)

weilen

säumen

nachgehen

schmal

schmalspurig

Schmalfilm (r)

verjüngen

verzögern s.

saumselig

säumig

verziehen

verzögern

verzögerung (e)

spät

späterhin

1. nachherig; 2. nachmalig

verspätet

Spätling (r)

Nachzügler (r)

Messertisch (r)

1. fertig; 2. gar

bereitstehen

bereithalten

fertigstehen

Bereitschaft (e)

bereit

1. hauen; 2. verfertigen

Barauslage (e)

Vorrat (r)

Bestand (r)

Bargeld (s)



Barschaft (e)

Fertigkeit (e)

bereitwillig

prompt

gutwillig

Handschuh (r)

Apparat (r)

richten s.

zweieinhalb

1. Doppelzimmer (s); 2. Zweibettzimmer (s)

zweifeln

zweischneidig

Bedenken (s)

zweistöckig

1. doppelsinnig; 2. zweideutig

bedenklich

prekär

zweifelhaft

fraglich

zweijährig

zweitausend

Doppeladler (r)

mittendruch

zweierlei

zweidrittel

1. vierzehntägig; 2. zweiwöchig

zweimonatig

zweiarmig

Doppelkassettenrakorder (r)

skeptisch

zweitäglich

zweitägig

zweisprachig

zweiseitig

zweistündlich

zweistündig



Trampeltier (s)

Zweifel (r)

1. absprechen; 2. anzweifeln; 3. bestreiten; 4. bezweiten

Verzweiflung (e)

1. desperat; 2. verzweifelt

verzeifeln

1. unbezweifelt; 2. zweifellos

fraglos

unfehlbar

1. allerdings; 2. zweifelsohne

zweihundert

1. zweischläfig; 2. zweischläfrig

zweimal

doppelt

Zwieback (r)

1. doppelzüngig; 2. zweifarbig

zweideutig

entzwei

gebeln s.

durchspalten

Zweier (r)

Zwei (e)

durchbrechen

zwei

Doppelspiel (s)

zweifach

Doppelname (r)

Doppel (s)

Doppelpunkt (r)

doppelgleisig

Zweitakter (r)

zweigleisig

ticken

Garbe (e)

rühren

mixen

mischen s.

Misch (r)



1. Gemisch (s); 2. Mischung (e)

Gemenge (s)

Mischung (e)

gemischt

wenig

minder

wenig

etwas

Hand (e)

1. aushändigen; 2. zustellen

Abgabe (e)

Zusteller (r)

Initative (e)

Beginn (r)

1. Anfang (r); 2. Ansatz (r)

Anbruch (r)

Eintritt (r)

eingangs

Anfänger (r)

Neuling (r)

anbrechen

1. bedienen; 2. verwalten

handhaben

behandeln

Bedienung (e)

Behandlung (e)



Manschette (e)

Bürge (r)

verbürgen

bürgen

Bürgschaft (e)

verpflichten s.

Handbuch (s)

Nachschlaggewerk (s)

Handballspiel (s)

Handarbeit (e)

Handgepäck (s)

1. Handschrift (e); 2. Schrift (e); 3. Schriftzüge (Pl.)

1. Handschrift (e); 2. Manuskript (s)

Handwörterbuch (s)

Retikül (s)

Handzeichen (s)

Namenszug (r)

Gewerbe (s)

Handwerk (s)

zuhanden

Handwurzel (e)

Händeringen (s)

1. Fertigkeit (e); 2. Handfertigkeit (e)

Handzug (r)

greifbar

handgreiflich

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

hervor

wer ?

aus

Schreierei (e)

Geschrei (s)

vergeben

verdingen

verausgaben



ausgeben

1. ausliefern; 2. herausgeben

auslegen

auflegen

verlegen

verausgaben

1. Auflage (e); 2. Auslage (e)

Ausgabe (e)

Verlag (r)

ungedruckt

geben s.

Herausgeber (r)

Verlag (r)

ergiebig

ausgiebig

hg. (herausgegeben)

ausbrüten

schmieden

aushängen

formen

formieren

formen s.

1. überstehen; 2. überstehn

vorstehen

vortreten

bestehen

1. überstehen; 2. überstehn

unausstehlich

1. ausstatten; 2. ausstellen

ausfertigen

1. Ausstattung (e); 2. Ausstellung (e)

Schau (e)

vorstehend

überstanden

verschlafen

erlöschen



ausgehen

ausschlafen

rufen

schreien

Ruf (r)

Schrei (e)

Manifest (s)

versiegen

übersteigen

1. überfluten; 2. überströmen

ausverkaufen

Ausverkauf (r)

ausgraben

1. aussöhnen; 2. vergleichen

versöhnen s.

1. ausfüttern; 2. füttern

aussprechen s.

entziffern

kiebitzen

ausschlagen

bestehen

aushalten

ausstoßen

erlassen

freiliegen

entfalten

auswickeln

ausbreiten

entfalten s.

entfalten

entwirren

ausweiten

kriechen

Ausflucht (r)

hinausschleppen

ausschlagen

Ausschreitung (e)



wüst

ringen

verdrehen

1. auswechseln; 2. tauschen

gerben

Gerbung (e)

Kleine (s)

1. abnötigen; 2. abpressen; 3. abzwingen

herrichten s.

Verschleiß (r)

kleinlich

Winzigkeit (e)

auszacken

hobeln

auspacken

ausfahren

entschüpfen

ermitteln

erheben

unerforschlich

wegwerfen

1. ausarbeiten; 2. ausführen

verarbeiten

Ausführung (e)

wölben

wölben s.

umlegen

quellen

wessen ?

einschrauben

vervollständigen

ergänzen

Ergänzung (e)

Zusatz (r)

zusätzlich

vervollständigen

Ausgleich (r)

aufrichten s.

1. ausgleichen; 2. begleichen; 3. gleichen; 4. saldieren

verebnen



wettmachen

vergleichen

Ausgleich (r)

unausgeglichen

bez. (bezahlt)

heben s.

unausgeglichen

ausgeglichen

vergleichen s.

vertragen s.

aushungern

aussprechen

Aussprache (e)

1. abfinden; 2. befriedigen; 3. sättigen

unbefriedigt

befriedigen

verschärfen s.

überspitzt

ausheben

überragen

hervorragen

erhaben

lockerlassen

versöhnen

Ausbau (r)

wohlverdient

auslassen

erzwingen

auswerten

entfallen

ersinnen

aushecken

Auswirkung (e)

bewirken

erwirken

auswringen

wringen



ausbrechen

verschießen

übermüden s.

weißen

1. ausdrücken; 2. bezeichnen

äußern

Ausdruck (r)

ausdruckslos

ausdrücklich

ausdrucksvoll

entwickeln s.

darlegen

ausführen

entwickeln

ausüben

Ausführung (e)

1. auswärts; 2. hinaus

heraus

schminken

ausmalen

schminken s.

spannen

ausspannen

1. ausrenken; 2. verrenken; 3. verstauchen

feinern

verfeinern

raffiniert

auszahlen

1. bezahlen; 2. zahlen

Zahlung (e)

unbezahlt

bez. (bezahlt)

1. lohnen s.; 2. rendtieren s.

1. auszahlen s.; 2. verlohnen

1. Hörnchen (s); 2. Kipfel (r)(s)

ausspannen

Ausstellung (e)

Ausrede (e)

1. aussetzen; 2. ausstellen; 3. beanstanden; 4. bemängeln;

5. rügen



ausreden s.

1. einwandfrei; 2. tadellos; 3. untadelig; 4. untadlig

vorwurfsfrei

vergriffen

Ausfluß (r)

leerlaufen

entrinnen

1. umkehren; 2. umstülpen

umwenden

verkehren s.

überkochen

gären s.

ausplündern

plündern

1. Auskocherei (e); 2. Garküche (e)

Auskocherei (e)

verschnaufen (s.)

auslaufen

hinauslaufen

übergehen

Laufbursche (r)

Ausrollstecke (e)

Piste (e)

Rollfeld (s)

Ausläufer (r)

plakatieren

1. undurchdringlich; 2. unergründlich

ausdenken

verhöhnen

1. bespotten; 2. höhnen

Schlange (e)

ausheilen

Ausschreitung (e)

Übertretung (e)

ausschreiten

aussetzen

auslassen

ausbiegen

ausbiegen

hinauslehnen s.



hervorsprießen

1. abhören; 2. verhören; 3. vernehmen

aushorchen

überhören

Vernehmung (e)

Audienz (e)

Einvernehmen (s)

markieren

erbrechen s.

1. ausnutzen; 2. nutzen

Auswirkung (e)

anspitzen

spitzen

verschneiden

1. verschmerzen; 2. verwinden

aufbieten

verkünden

hervorrufen

1. fordern; 2. herausfordern

1. Forderung (e); 2. Provokation (e)

provokatorisch

austragen

herausbringen

herausholen

Ausbeute (e)

ausfallen

1. ausreißen; 2. ausstreichen; 3. ausziehen

herausbekommen

hinausziehen

streichen

nachziehen

erkalten

ausrichten

durchfinden (s.)

ausgehen

Ausgangspunkt (r)

gesundschreiben

ausschreiben

vertilgen



ausrotten

1. auskennen; 2. durchschauen

verschwitzen

auskommen

1. Ausfahrt (e); 2. Ausgang (r)

umgehen

ausbessern

äußern

erklären

Ausspruch (r)

Äußerung (e)

abmelden s.

Wirklichkeitsform (e)

Abmeldeschein (s)

designieren

markieren

zuweisen

auskommen

hervorgehen

auskommen

1. ausmachen; 2. ausschalten

ausspannen

Abbürsten

Lenz (r)

verhärten

auskundschaften

umspähen

ausbilden

Ausbildung (e)

1. ausbitten; 2. erbitten; 3. erholen

1. abfragen; 2. abhören; 3. verhören

austreiben

ausweichen +D

herrichten

Garleder (s)

anbandeln

Ausfahrt (e)

ausfahren

beggern



herausplatzen

ausbrüten

hecken

Auszug (r)

ausziehen

auswetzen

vorbehalten

anlegen

landen

Klausel (e)

Hafen (r)

Anfahrt (e)

Landungsplatz (r)

erschließen

pflastern

Bann (r)

erforschen

abordnen

erringen

ausquartieren

1. Aspekt (r); 2. Ausblick (r); 3. Durchblick (r); 4.

Rundschau (e); 5. Überblick (r); 6. Umsicht (e)
Sicht (e)

Aussicht (e)

aussichtlos

ausatmen

neun

neunte

Neuner (r)

Neun (e)

neunjährig

neuntausend

neunerlei

neunzig

neunzigste

neunziger

Neunzig (e)

neunhundert



neunfach

1. Ausschlag (r); 2. Exzeß (r)

1. ausschreiten; 2. austreten

Austritt (r)

1. Türdrückel (r); 2. Türklinke (e)

Klinke (e)

Kilo (s)

Kilometer (r)

Kilometerstein (r)

Stundelkilometer (r)

auslaugen

durchstoßen

1. emporragen; 2. überragen

hervorragen

kernen

ausfressen

ausbleiben

hinausgehen

ausgehen

schonen

sparen

Schonung (e)

1. glimpflich; 2. schonend; 3. schonungsvoll

rücksichtsvoll

1. nachsichtlos; 2. schonungslos

rücksichtslos

Ausgang (r)

entschuldigen s.

verschenken

ausschenken

ausmessen

1. ausschöpfen; 2. erschöpfen

unerschöpflich

gemessen

erschöpft

abgespannt

1. unaussprechbar; 2. unnennbar; 3. unsagbar

demonstrieren

nachweisen



Nachweis (r)

Qual (e)

Marter (e)

Pein (e)

China

chinesisch

Chinese (r)

Chinesin (e)

anbieten

1. Hort (r); 2. Schatz (r)

wem ?

auslachen

1. bestellen; 2. ernennen

einsetzen

ausschauen

Aussehen (s)

Chinin (s)

martern s.

plagen s.

auswärts

außerhalb

Ausstände (Pl.)

peinvoll

peinich

leidig

1. peinigen; 2. plagen

foltern

quälen

quälen s.

1. entwachsen; 2. verwachsen

herauswachsen

Auswuchs (r)

Gewächs (s)

Folter (e)

Leier (e)

Folter (e)



Quälerei (e)

peinich

lecken

Kundgebung (e)

öffnen s.

auffahren

manifestieren

kundgeben

offenbaren

1. aufmachen; 2. aufsperren

1. auftun; 2. ausschließen

öffnen

Öffnung (e)

1. ausdrücken; 2. ausstoßen

stemmen

egründen

abdrucken

1. ausdehnen; 2. ausstrecken; 3. recken

strecken

recken s.

1. auseinanderziehen s.; 2. dehnen s.; 3. ziehen s.

ausdehnen s.

unterweisen

auslösen

lösen

auslöschen

abschmelzen

abschmelzen

vergießen

zuteilen

schwenken

putzen s.

schniegeln s.

schniegeln

Erguß (r)

1. ausgießen; 2. vergießen

ergießen

übertreten

verschütten

Ausguß (r)



polstern

knebeln

1. auspannen; 2. ausruhen s.

ersetzen

präparieren

erproben

probieren

Auspuff (r)

Auspuffrohr (s)

ausrauben

berauben

zeichnen s.

auflegen

legen

1. ausladen; 2. entladen

1. Auslage (e); 2. Schaufenster (s)

König (r)

Königin (e)

Königreich (s)

ausfliegen

Landpartie (e)

Wanderung (e)

Partie (e)

Ausflüger (r)

beiordnen

bestellen

1. Außenstelle (e); 2. Expositur (s)

aufspringen

ausfliegen

Ausflug (r)

grell

auflegen

herausplatzen

entfesseln

ausfallen

fädeln s.

ausschlagen

Päckchen (s)

Weilchen (s)



klein

unbelesen

Häufchen (s)

Eiland (s)

enteignen

Fräulein (s)

Kleinasien

Kleinkind (s)

verjüngen s.

verjüngen

mindern

schmälern

Minderheit (e)

aushelfen

begleitern

1. Begleitung (e); 2. Gefolge (s); 3. Gefolgschaft (e); 4.

Geleite (s); 5. Schleppe (e)
1. Experiment (s); 2. versuch (r)

versuchweise

Begleiter (r)

Beiprogramm (s)

spuken

Versuchung (e)

Gespenst (s)

Kleine (r)

schwachmütig

entgleisen

ausgleiten

Jacke (e)

Einlaß (r)

Pforte (e)

1. minderjährig; 2. unmündig

Dorfgemeinde (e)

Kleine (e)



Kleinmut (r)

Stundenzeiger (r)

fegen

entladen

ausbacken

Kleinstadt (e)

1. aussetzen; 2. zuschneiden

auferlegen

verschneiden

freimachen

aussteigen

Ausstieg (r)

hinausbefördern

ausrechnen

berechnen

unberechenbar

austrocknen

austrocknen

entwässern

verbreitern

1. auslüften; 2. lüften

ausnehmen

aussickern

pumpen

bedienen

Bedienund (e)

überliefern

preisgeben

Überlieferung (e)

preisgeben s.

1. abdrärigen; 2. verdrängen

Vorsprung (r)

ausstechen

wen ?

täfeln

weitern

ausweiten

weitern s.

abdecken

entblößen



saubermachen

ausräumen

aufräumen

raten

hinauslehnen

betreten

1. ausharren; 2. halten s.

freihalten

aushalten

dauern

Ausdauer (e)

ausbreiten

auftun s.

ausstoßen

vertoßen

ausreißen

fortreißen

entwurzeln

ausbreiten

ausdehnen s.

erstecken (s.)

Ausdehnung (e)

ausdehnen

gewinnen

herausstellen

auslegen

aussetzen

ausmachen

verbieten

ausputzen

entwölken (s.)

ausfüllen

Füllung (e)

durchbrechen

herausplatzen

ausbrechen

Ausbruch (r)

1. auslöschen; 2. ausstreichen; 3. auswischen



löschen

unauslöschbar

herauskommen

kundwerden

glänzen

ausgezeichnet

fein

vortrefflich

Vorzugsschüler (r)

auszeichnen

1. aussetzen; 2. ausstecken

anberaumen

abstecken

vorragen

Ausweg (r)

anweisen

1. abschieben; 2. ausweisen

verweisen

Ausreise (e)

übertreuen

aussetzen

1. ausleeren; 2. ausräumen; 3. entleeren; 4. evakulieren; 5.

räumen
leerlaufen

ausstechen

Niederschlag (r)

durchblicken

ausschneiden

Ausschnitt (r)

auffliegen

aushöhlen

Ausscheidung (e)

1. auserwählen; 2. auswählen

ausersehen

auslesen

wählen

Auswahl (e)

hervortun (s.)

prominent



hervorragend

hochwertig

ausmustern

Auslese (e)

Leuchte (e)

Größe (e)

loskaufen

einlösen

zumal

auslösen

lösen

vorzugsweise

Privileg (s)

zumuten

begehren

wünschen

gönnen

wünschenswert

neugierig

vorwitzig

1. Neugier (e); 2. Neugierde (e)

abwandern

Wunsch (r)

Verlangen (s)

abwarten

benähen

wattieren

hinrichten

ausklopfen

aushauen

entheben

1. ausnehmen; 2. herausbringen; 3. herausnehmen

herausnehmen s.

entnehmen

Entnahme (e)

Ausnahme (e)

ausnahmlos

ausnahmweise

ausnehmen



entkleiden

ausgenommen

außer

Entnahme (e)

ausführen

Ausführung (e)

Ausfahrt (e)

illuminieren

beleuchten

aufhellen s.

hinausbringen

ausfüllen

Ausfuhr (e)

Ausfuhrbewilligung (e)

erkämpfen

1. abziehen; 2. substrahieren

Substraktion (e)

1. Auszug (r); 2. Extrakt (r)(s)

entziehen s.

herausrücken

hinausziehen

1. außer +D; 2. außerhalb +G

außen

außenstehend

ausschließen

sperren

Ausschluß (r)

ausschließlich

ausschl. (ausschließlich)

Alleinvertreter (r)

ausbeuten

1. Klassiker (r); 2. klassisch

Clique (e)

1. Klinik (e); 2. Poliklinik (e)

Chlor (s)

Koalition (e)



Koalitionsregierung (e)

1. herumziehen; 2. schwärmen

schweifen

Sonntagsjäger (r)

Würfel (r)

Würfelzucker (r)

1. gewürfelt; 2. kariert

Wagnis (s)

würfeln

riskieren

zerrauft

wirr

Reiher (r)

Funkstreife (e)

Wagen (r)

Auffahrt (e)

kutschieren

1. Beifahrer (r); 2. Mitfahrer (r)

Deichsei (e)

Kutscher (r)

Remise (e)

kutschieren

Kneipe (e)

Schankwirt (r)

Wirtsfrau (e)

kneipen

Sulz (e)

Gallerte (e)

1. Hökerin (e); 2. Marktfrau (e)

Koffer (r)

Hütte (e)

1. erdichten; 2. erfinden

Erfindung (e)

erlogen

Hüttenwerk (s)

Cola (e)

Wurst (e)

betteln

Bettler (r)

bettelarm



Cholera (s)

Kolleg (s)

Kollektiv (s)

Kolloquium (s)

Kuhschelle (e)

Anhängsel (s)

Koloß (r)

Kloster (s)

Klausenburg

Gevatter (r)

Getreidemähdrescher (r)

kombinieren

Komik (e)

Hopfen (r)

kommentieren

1. Kommunist (r); 2. kommunistisch

Kommunismus (r)

1. ernst; 2. seriös

bedenklich

reell

Ernst (r)

Zofe (e)

behäbig

Fähre (e)

Komplikation (e)

komplizieren

komponieren

konzentrieren

Sauherde (e)

Sauhirt (r)

Kondition (e)

Konferenz (e)

verstockt

Kontakt (r)

1. Pfuscher (r); 2. Stümper (r)

1. pfuschen; 2. stümpern



sudeln

Knoten (r)

1. Büchse (e); 2. Konserve (e)

Dose (e)

1. Büchsenöffner (r); 2. Dosenöffner (r)

Konsul (r)

Konsulat (s)

konsularisch

Küche (e)

Küchengeschirr (s)

Schrebergarten (r)

Kochsalz (s)

unbewachsen

wüst

Verschleiß (r)

kahl

haaren

Schelm (r)

Schalk (r)

Spieß (r)

Spürhund (r)

klopfen

Kieme (e)

Schädel (r)

Sarg (r)

verschlissen

1. strapazieren; 2. wetzen

Strapaze (e)

1. zu +D; 2. Sucht (e)

früh

frühmorgens

Vorfrühling (r)

vormals

zeitgenössisch

1. frühreif; 2. vorreif

1. jung; 2. verfrüht; 3. zeitig



1. frühzeitig; 2. vorzeitig

zeitlich

zeitig

altklug

Bastard (r)

Schlittschuh (r)

Eislauf (r)

Schnürlsamt (r)

koreanisch

Koreaner (r)

morsch

jugendfrei

1. Hospital (s); 2. Krankenhaus (s); 3. Spital (s)

Sanitätszug (r)

Lump (r)

schwiemeln

zeitgetreu

Barren (r)

Spalier (s)

Schranke (e)

1. schrankenlos; 2. unbeschränkt; 3. uneingeschränkt

1. beschränkt; 2. stur

1. beeinträchtigen; 2. beschränken; 3. einschränken

beschränken s.

Ruder (s)

Regierung (e)

Steuer (s)

Kabinett (s)

1. Lenkrad (s); 2. Steuerrad (s)

Steuermann (r)

1. rudern; 2. steuern

Steuerung (e)

rußig

kollern

krankheiterregend

Ruß (r)

1. stockdunkel; 2. stockfinster

Krone (e)

Krönung (e)

Scheibe (e)



Schuppe (e)

schuppig

korrigieren

Krug (r)

1. Ära (e); 2. Alter (s)

Epoche (e)

modernisieren

Zeitgenosse (r)

Gegenwartsstück (s)

Mitwelt (e)

Krankensaal (r)

1. Mundvoll (s); 2. Schluck (r)

nippen

Chor (r)

Chor (r)(s)

Widder (r)

Korb (r)

Korbball (r)

bummeln

streifen

schlendern

Streifzug (r)

Kranz (r)

Kränzchen (s)

Kost (e)

verköstigen s.

Pensionär (r)

Kostüm (s)

gackeln

brüten

1. Bruthenne (e); 2. Glucke (s)

naseweis

vorlaut

kramen

Bagger (r)

brauen

Schmied (r)

Schmiede (e)

schmieden

Stein (r)



1. Bruch (r); 2. Steinbruch (r)

Kubikmaß (s)

steinern

Nebel (r)

1. nebelig; 2. neblig

nebelhaft

Steinmetz (r)

hüsteln

husten

Husten (r)

Hustensaft (r)

Schlehdorn (r)

Kuhschelle (e)

Fliese (e)

1. Anleihe (e); 2. Borg (r); 3. Darlehen (s); 4. Pump (r)

ausleihen

borgen

Borg (r)

ausborgen

Leihbibliothek (e)

1. gegenseitig; 2. mutuell; 3. wechselseitig

1. ausborgen; 2. pumpen

verleihen

leihen

1. ausleihen; 2. borgen

Entlehnung (e)

Borg (r)

Leihgebühr (e)

Verleih (r)

Nabel (r)

Hirse (e)

erdichten

dichten

Aufwand (e)

verausgaben s.

1. Dichtung (e); 2. Poesie (e)

Brut (e)

Hecke (e)

1. Dichtkunst (e); 2. Poesie (e)

Dichtung (e)



Dichter (r)

Poet (r)

dichterisch

poetisch

Umzug (r)

Titel (r)

Unkosten (Pl.)

Kosten (Pl.)

Spesen (Pl.)

kostspielig

1. Anschlag (r); 2. Budget (s); 3. Kostenanschlag (r)

Haushalt (r)

1. Bengel (r); 2. Fratz (r)

Range (r)

Junge (s)

Kümmel (r)

Maurer (r)

Träne (e)

geläufig

Leichtigkeit (e)

leicht

leichtsinnig

leichtfertig

windig

Leichtsinn (r)

leicht

pflegeleicht

leichtin

tränen

Erleichterung (e)

leicht



bequem

verträglich

Leichtindustrie (e)

1. Ellbogen (r); 2. Ellenbogen (r)

beschwören

flehen

anflehen

unbarmherzig

erbarmungslos

Erbarmen (s)

Buch (s)

auswendig

Buchhaltung (e)

Buchhalter (r)

Bücherregal (s)

Bücherbrett (s)

Bücherkunde (e)

Lesezeichen (s)

Buchhandel (r)

Buchhandlung (e)

Verleger (r)

Buchbinder (r)

Bücherwurm (r)

Buchdruckerei (e)

1. Bibliothek (e); 2. Bücherei (e)

Bibliothekar (r)

Buchführung (e)

Erdöl (s)

speien

spucken

Mantel (r)

Überwurf (r)

1. Kreis (r); 2. Runde (e)

Mitte (e)



Herz (s)

Zirkel (r)

rundherum

umkreisen

umgehen

umlaufen

1. Beisatz (r); 2. Zuspeise (e)

Umschrift (e)

Kreisverkehr (r)

Kreislauf (r)

Umlauf (r)

Umhang (r)

Ringelspiel (s)

Esche (e)

1. Beigericht (s); 2. Beilage (e)

Garnierung (e)

Zukost (e)

1. Rundfrage (e); 2. Umfrage (e)

Kreisumfang (r)

Rundschreiben (s)

Zirkular (s)

Umkreis (r)

Umgebung (e)

1. Umgebung (e); 2. Umwelt (e)

umweltverträglich

Umweltverschmutzung (e)

Umweltschutz (r)

Umweltschützer (r)

umliegend

Nagel (r)

Pumps (pl.)

1. ringsum; 2. rundum; 3. umher

Umlauf (r)

Vollbart (r)

Reigen (r)



Birne (e)

Ring (r)

1. Rundfahrt (e); 2. Rundreise (e)

1. rings; 2. um

herum

um +A

rund

darum

1. herumstehen; 2. umstehen; 3. umstehn

umstehend

ungefähr

umschlingen

herumschlagen

umspannen

umstellen

herumdrehen

umlaufen

umschiffen

umgrenzen

herumziehen

umschreiben

herumziehen

umziehen

Umgang (r)

herumtreiben

Umstand (r)

umständlich

Federlesen (s)

umsehen (s.)

umschauen (s.)

umschwärmen

umlegen

umstellen

umwickeln

umherblicken

1. Rundschau (e); 2. Umsicht (e)

umsichtig

umdrängen

umspringen

umreisen



1. umfangen; 2. umgeben; 3. umkreisen

umnehmen

umschließen

einschließen

1. Kontur (e); 2. Umriß (r)

Zirkel (r)

Sektion (e)

Kreis (r)

Kreisarzt (r)

Vorwahlnummer (e)

Zirkel (r)

Reißzeug (s)

Güns

Steinkohle (e)

1. Fels (r); 2. Felsen (r)

hartherzig

grüßen

verdanken

Gruß (r)

begrüßen

schleifen

Schliff (r)

Gicht (e)

knüpfen

stricken

Bund (r)

Ballen (r)

bundweise

bündelweise

stänkern

Krakeeler (r)

1. Leine (e); 2. Seil (s); 3. Strang (r)

Strick (r)

1. Geschwader (s); 2. Verband (r)

1. gehalten; 2. schuldig

1. Gebühr (e); 2. Pflicht (e)

Schuldigkeit (e)

Pflichtgefühl (s)

pflichtvergessen

pflichtgemäß



1. verbinden; 2. verpflichten

1. Verpflichtung (e); 2. Verbindlichkeit (e)

verbinden s.

Pflichtübung (e)

verbindlich

Pflichtfach (s)

Wahlpflichtfach (s)

Seilbahn (e)

Seiler (r)

Tauwerk (s)

1. Schurz (r); 2. Schürze (e)

1. Band (r); 2. Binde (e); 3. Bindung (e); 4. Einband (r)

Bund (r)

Verband (r)

Verband (r)

verstricken

Band (r)

gleitend

formlos

ungebunden

necken

Bindestrich (r)

Bindewort (s)

Stutzen (r)

Strickware (e)

Gebundenheit (e)

Bindung (e)

1. Binde (e); 2. Verbandzeug (s)

gebunden

feist

molett

steinig

1. Abgesandte (r)(e); 2. befolgen; 3. folgen; 4. Gesandte

(r)(e); 5. nachfolgen
Bote (r)

1. abfondern; 2. fordern

Forderung (e)

1. Erfordernis (s); 2. Postulat (s)

Anforderung (e)

1. Nachfolge (e); 2. Verfolgung (e)



Folge (e)

folglich

1. folgerichtig; 2. schlüssig

Inkonsequenz (e)

1. beifolgen; 2. folgen; 3. nachfolgen

ergeben s.

fließen

1. Ausfluß (r); 2. Folge (e); 3. Gefolge (s)

folgenlos

folgend

nächst

folgendmaßen

infolge +G

schließen

folgern

1. Folgerung (e); 2. Schluß (r)

1. Anhänger (r); 2. Nachfolger (r)

Gesandtschaft (e)

Pflaster (s)

einschalten

dazwischenkommen

Zwischenfall (r)

Zwischenruf (r)

zwischendurch

mitunter

1. eingreifen; 2. einschreiten

1. dazwischen; 2. überdem

einlegen s.

verwenden

Fürbitte (e)

Vermittler (r)

Fürsprecher (r)

Zwischenlandung (e)

einsprechen

einfallen

Zwischenrede (e)

einwerfen

zwischen +A



unter +A

1. darunter; 2. dazwischen

unterschieben

nahestehen

nahe

Nähe (e)

bevorstehen

nahe

heranziehen

nahen

nähern s. +D

aufziehen

Gemenge (s)

nahelegen

1. annähern; 2. nähern

Volksernährung (e)

Mitte (e)

Mittelstürmer (r)

Semifinale (s)

mitten

mittel

Mittelgröße (e)

mitten

Mitteleuropa

mitteleuropäisch

Mittelläufer (r)

1. Komparativ (r); 2. Mittelstufe (e)

Mittelstufenprüfung (e)

Mittelwelle (e)



Mittelschule (e)

Professor (r)

Mittelalter (s)

mittelalterlich

mittel

Mittelweg (r)

gemeinverständlich

gemeingültig

Allgemeinbefinden (s)

Gestein (s)

Zwischenwand (e)

Scheidemauer (e)

Badeanstallt (e)

Volkswirtschaft (e)

ökonomisch

Ökonomie (e)

Wirtschaftswissenschaft (e)

1. Wirtschaftler (r); 2. Wirtschaftswissenschaftler (r)

Ökonom (r)

Generalversammlung (e)

gemeinnützig

Gemeinplatz (r)

kundmachen

1. Landesverwaltung (e); 2. Verwaltung (e)

1. allbekannt; 2. geläufig; 3. weltbekannt

Zwischenspiel (s)

Gemeinwohl (s)

allbeliebt

geläufig

Anzug (r)

Verkehrsunfall (r)

1. Stau (r); 2. Stauung (e)

Verkehrszeichen (s)

1. Ampel (e); 2. Verkehrsampel (e)

verkehrsgünstig

1. herangehen; 2. verkehren

mitteilsam

Publikation (e)

Angabe (e)

Mitteilung (e)



1. Proverb (s); 2. Sprichwort (s)

Umgangssprache (e)

mitteilen

anzeigen

publizieren

eröffnen +D

gleichgültig

Publikum (s)

1. gewöhnlich; 2. vulgär

gemein

1. gemein; 2. gemeinschaftlich

gemeinsam

Gleichwelle (e)

Gemeinschaft (e)

zwischen +D

inmitten +G

unter +D

Zentrale (e)

Zentrum (s)

Mittelpunkt (r)

zentral

Zentralheizung (e)

zentralisieren

mitarbeiten

Republik (e)

republikanisch

darunter

dazwischen

offenkundig

ruchbar

Gemeineigentum (s)

Straßenverkehr (r)

indirekt

mittelbar

vermitteln

übertragen

1. Mittel (s); 2. Übertragung (e)

Vermittlung (e)

Zwischensender (r)



Mittelsperson (e)

Zwischenhandel (r)

unmittelbar

dicht

durchwählen

Verlautbarung (e)

Kundgabe (e)

1. Gemeinde (e); 2. Landgemeinde (e)

kommunal

Kreuzer (r)

räuspern (s.)

Creme (e)

Rahmkäse (r)

Verkehrsvorschrift (e)

Kreide (e)

1. Krimi (r); 2. Kriminalfilm (r)

Kristall (r)

Kristall (s)

Krokodil (s)

Chrom (s)

Chronik (e)

n.Chr.G. (nach Christi Geburt)

Kartoffel (e)

Bd. (Band)

kubanisch

Kubaner (r)

Pudelmütze (e)

1. Fehlschlag (r); 2. Fiasko (s)

Versager (r)

Schlappe (e)

schachern

Napfkuchen (r)

1. Koloniakübel (r); 2. Mülltonne (e)

krähen

Kukuruz (r)

Mais (r)

Maiskolben (r)

Cornflakes (Pl.)

Feldflasche (e)

Schlüssel (r)



Schließer (r)

Schlüsselbein (s)

Schlüsselloch (s)

Schlüsseldienst (r)

kultisch

unkultiviert

kulturell

Kulturleiter (r)

Kulturgüter (Pl.)

Kulturgut (s)

Kult (r)

Hütte (e)

Kegel (r)

Kappe (e)

Coupé (s)

Kupplung (e)

Kupplungspedal (s)

Kuppel (e)

Kegelschnitt (r)

johlen

quaken

Kurpfuscher (r)

Quacksalber (r)

Schlinge (e)

Kriechpflanzen (Pl.)

Brunnen (r)

stöbern

forschen

Forschung (e)

Forscher (r)

Forschungsinstitut (s)

Hund (r)

Meute (e)

Hundehütte (e)

1. Klemme (e); 2. Zwickmühle (e)

Hündchen (s)

senden

1. Betrag (r); 2. Sendung (e)

Sendung (e)

Sendung (e)



Sender (r)

Versender (r)

Sendbote (r)

Delegierte (r)

Delegation (e)

ausl. (ausländisch)

Ausland (s)

Ausländer (r)

Auslandsreise (e)

Außenhandel (r)

Außenhandelsunternehmen (s)

Speiche (e)

eigen

separat

1. besonders; 2. eigens

Privateingang (r)

übrigens

unterscheiden s.

abstechen

verschieden

Unterschied (r)

Differenz (e)

Sonderling (r)

divers

unterschiedlich

verschieden

verschiedentlich

1. Extraausgabe (e); 2. Sonderausgabe (e)

auseinanderziehen

1. eigen; 2. extra

Einzelfall (r)

speziell

Spezialität (e)

Sonderabdruck (r)

ungleichartig

fremdartig

wunderlicht

1. sonderbar; 2. sonderlich

insbesondere

vorzüglich



bes. (besonders)

Sonderzug (r)

auswendig

Gebärde (e)

Außenbezirk (r)

1. äußere; 2. auswärtig

Gesicht (s)

äußerlich

Äußere (s)

Außenseite (e)

Förmlichkeit (e)

Tagebau (r)

Außenminister (r)

1. Vorort (r); 2. Vorstadt (e)

Kür (e)

Horn (s)

Tute (e)

Hornsignal (s)

tuten

schinden

Schwelle (e)

bevorstehend

bekämpfen

ringen

Kampfsport (r)

Kampfplatz (r)

Kampfbahn (e)

Quarz (r)

Quart (e)

geb. (gebunden)

1. Quiz (s); 2. Quizz (s)

Bl. (Blatt)

Ärmelkanal (r)

Fuß (r)



Rein (e)

Postament (s)

Ball (r)

Ballspiel (s)

Fußballspiel (s)

Fußballspieler (r)

Fußballmannschaft (e)

ballen

Baller (r)

Trampeln (s)

Rist (r)

Fußbad (s)

Wade (e)

Fußnote (e)

fußlang

1. Fußtritt (r); 2. Tritt (r)

Labor (s)

Schenkel (r)

Bein (s)

Gamasche (e)

Vorleger (r)

Zehe (e)

Fußspitze (e)

Garküche (e)

1. Kiste (e); 2. Truhe (e)

Lade (e)

gelind

mild

1. Leiste (e); 2. Weiche (e)

Flanke (e)

weichen

mattherzig

weichherzig

Lai (r)

Faultier (r)

Ludwig

wirtlich



wohnlich

gastlich

Wohnung (e)

Wohnungstür (e)

Wohnungsverwalter (r)

Wohnungsbesitzer (r)

Schloß (r)

einsam

unbewohnt

Schlosser (r)

Schlosserei (e)

1. Mietzins (r); 2. Zins (r)

unbewohnbar

1. Wohnort (r); 2. Wohnsitz (r)

wohnen

bewohnen

lackieren

schmausen

Partei (e)

1. Bewohner (r); 2. Insasse (r)

Wohnhaus (s)

Wohnwagen (r)

entgelten

Schmaus (r)

Wohnviertel (s)

Einwohner (r)

seßhaft

Bewohnerschaft (r)

Mitwohner (r)

1. Siedlung (e); 2. Wohnsiedlung (e)

Kaserne (e)

1. Lampe (e); 2. Leuchte (e)

Laterne (e)

Kette (e)

Kettenreaktion (e)

Kettenglied (s)



Landung (e)

Lanze (e)

Speer (r)

Flamme (e)

Genie (s)

genial

brennen

lodern

entfachen

1. lauwarm; 2. wärmlich

lau

Lauheit (e)

Laute (e)

Leier (e)

Tochter (e)

Schwester (e)

Moor (s)

Blatt (s)

Niederung (e)

1. Schaufel (e); 2. Schippe (e)

schaufeln

Marsch (e)

Zeitungsverlag (r)

Schulterblatt (s)

flach

moorig

platt

blättern

Zeitunsschau (e)

Zeitungsredaktion (e)

drücken s.

ducken s.

papperlapapp

1. Lärm (r); 2. Skandal (r); 3. Spektakel (s)

Krawall (r)

lärmen

Larve (e)

s.u. (siehe unten)



langsam

gemach

Ladislaus

sehen

Gesicht (s)

ungesehen

Gucker (r)

Horizont (r)

unsichtbar

sichtbar

ersichtlich

lateinisch

Latein (s)

Befund (r)

Seher (r)

seherisch

Besuch (r)

Visite (e)

Besuchszeit (e)

Besuch (r)

Besuch (r)

Blickfeld (s)

Gesichtskreis (r)

1. Angesicht (s); 2. Erscheinung (e); 3. Gesicht (s)

Sichtweite (e)

1. Augenschein (r); 2. Schein (r)

Anschein (r)

Optiker (r)

aussehen

scheinen

ausnehmen s.

anscheinend

Scheinwert (r)

visieren

Anblick (r)

sehenswert



1. Schaustück (s); 2. Spektakel (s)

Sehenswürdigkeit (e)

Matsch (r)

Lawine (e)

Fieber (s)

locker

lose

1. Lachs (r); 2. Salm (r)

Revolte (e)

1. Rebell (r); 2. rebellisch

1. fieberhaft; 2. fieberig

Fieberkranke (r)(e)

fiebern

Fiebermittel (s)

Aufrührer (r)

Unruhestifter (r)

fieberfrei

Fieberthermometer (s)

Fieberblüten (PL.)

bummeln

buk

biß

bereitmechen

geborsten

bewog

bog

bot

gebunden

gebeten

blieb

blich

briet

1. brach; 2. gebrochen

brannte

brachte

BH (r)

Schofför (r)

Daten (Pl.)

deiniger/deinige/deiniges

dachte



1. dem; 2. den; 3. denen; 4. deren; 5. derer; 6. dessen

der

Daraufgabe (e)

1. drasch; 2. gedroschen

1. drang; 2. gedrungen

dein

durfte

1. eine; 2. einer; 3. eins

ekelhaft

empfing

1. empfahl; 2. empfohlen

empfunden

endigen

erlosch

1. gegessen; 2. ißt

euretwegen

fuhr

fiel

fing

Feber (r)

focht

Flederwisch (r)

fertigbekommen

Festigkeit (e)

1. fand; 2. gefunden

flocht

flog

floh

förmlich

Photo (s)

1. fraß; 2. frißt

fror

früher

Fußknöchel (r)

gab

1. gebar; 2. geboren

gedieh

1. gegangen; 2. ging

1. gelang; 2. gelungen

1. galt; 2. gegolten



genas

genoß

genauso

geschah

1. gewann; 2. gewonnen

goß

glich

Geleise (s)

glitt

glomm

grub

grausen

griff

gor

hat

hielt

hieb

hob

hieß

1. geholfen; 2. half

rein

hiemit

hing

höchst

hochgeschätzt

Höchstleistung (e)

Indier (r)

irreleiten

jüngst

kampffertig

kannte

1. geklungen; 2. klang

kniff

knusprig

kam

kostenlos

konnte

Krad (s)

kroch

Cuba



Kunde (e)

Kücken (s)

lud

Landsitz (r)

s. (siehe)

ließ

lief

Lebenslauf (r)

lag

litt

lieh

las

liebst

gelegen

log

mied

1. mein; 2. meiniger/meinige/meiniges

meist

molk

merklich

maß

1. mißlang; 2. mißlungen

mittag

mittler

mitmachen

Modeblatt (s)

Modeblatt (s)

mochte

Mohrrübe (e)

mußte

nacht

näher

1. genommen; 2. nahm

nannte

Nummernwähler (r)

nützen

Ober (r)

offensichtlich

ohnedies



originell

Öse (e)

pfiff

pflog

Prachtstück (s)

prächtig

Priesterrum (s)

proportioniert

quoll

Ratschlag (r)

riet

Rauhware

rieb

riß

ritt

rannte

roch

1. gerungen; 2. rang

1. geronnen; 2. rann

rosenfarbig

soff

schuf

scholl

Schenkwirt (r)

schiel

schied

schien

gescholten

schalt

schob

schoß

schund

schlief

schlug

Schlagobers (r)

schlechtweg

schlich

schliff

1. schliß; 2. schloß

1. geschlungen; 2. schlang



schmiß

schmolz

schnitt

Schnürsenkel (r)

schrob

schrak

schrie

schritt

Schwabenkäfer (r)

schwieg

1. geschwommen; 2. schwamm

1. geschwunden; 2. schwand

geschwungen

schwang

1. geschworen; 2. schwur

sah

1. gewesen; 2. war; 3. wäre

sein

seinige

sandte

Senne (r)

1. gesungen; 2. sang

1. gesunken; 2. sank

1. gesonnen; 2. sann

1. gesessen; 2. saß

1. sollte; 2. willst

Spalte (e)

spie

1. gesponnen; 2. spann

1. gesprochen; 2. sprach

sproß

1. gesprungen; 2. sprang

Rössel (s)

1. gestochen; 2. stach

1. stand; 2. stehn

1. gestohlen; 2. stahl

stieg

1. gestorben; 2. starb

stob

1. gestunken; 2. stank



Stirne (e)

stieß

strich

stritt

strittig

trug

traf

trieb

trat

1. getrunken; 2. trank

trog

tat

Typus (r)

Unsrigen (Pl.)

unsriger

1. verdarb; 2. verdorben

verdroß

vergaß

verehelichen (s.)

verlor

vielfältig

vom

vorübergehen

wuchs

wahrhaftig

wusch

wachsen

wob

wegkriegen

fortnehmen

wich

wies

wandte

1. geworben; 2. warb; 3. wirbt

1. geworden; 2. wird; 3. wirst; 4. wurde

1. geworfen; 2. warf; 3. wirft

weswegen

wog

wog

1. gewunden; 2. wand



1. weiß; 2. wußte

1. will; 2. wollte

Zahnweh (s)

1. zieh; 2. zog

zum

zur

Zuwuchs (r)

1. gezwungen; 2. zwang

danieder

ab-

PS (Pferdestärke)

abgeben

senden

abhängen

1. entwürdigen; 2. erniedrigen

Stillstand (r)

stillegen

stoppen

Mädchen (s)

1. Bewerbung (e); 2. Brautwerbung (e); 3. Werbung (e)

Mädchenname (r)

Mädchenname (r)

Enkelin (e)

abweichen

gaukeln

Schwebe (e)

stempeln

widerraten

ausreden +A +von +D

abraten +D +von +D

fesselnd

1. abbauen; 2. abbrechen; 3. abreißen; 4. abtragen; 5.

einreißen; 6. niederreißen; 7. umreißen
wegreißen

Abbruch (r)

abwickeln

abstürzen

1. Latte (e); 2. Leiste (e)

Lektion (e)

Lattenzaum (r)



schulen

schulmeistern

trockenlegen

abzapfen

abschrauben

stillen

stillen

1. abtropfen; 2. träufeln

besänftigen

setzen s.

abschleifen

abrutschen

abgleiten

striegeln

abwerfen

niederwerfen

abarbeiten

umstürzen

fällen

Umsturz (r)

abbrennen

abbrennen

verbrennen

abheben

werdend

abbauen

Abbau (r)

1. herablassen s.; 2. niederlassen s.

sinken

1. ablassen; 2. fällen

1. herablassen; 2. niederlassen

hängen

senken



Senkung (e)

maturieren

abwerten

abfallen

fallen

verschleiern

entwaffnen

1. enthaupten; 2. köpfen

1. abtrennen; 2. lostrennen

abbremsen

1. hinlegen s.; 2. niederlegen s.

festlegen

legen

niederlegen

hinlegen

1. abwärts; 2. herab; 3. hinab; 4. hinabwärts; 5.

hinunterwärts; 6. niederwärts; 7. talab; 8. unterwärts
1. hernieder; 2. hinunter

nieder

1. bergab; 2. bergabwärts

1. fotografieren; 2. knipsen

abmalen

malen

belegen

besetzen

beschlagnehmen

pfänden

abmagern

zehren

degradieren

1. Ablauf (r); 2. Abzug (r)

Verlauf (r)

Vorgang (r)

Prozeß (r)

abströmen



verlaufen

1. Abfluß (r); 2. Ausguß (r); 3. Rinne (e)

1. übersetzen; 2. übertragen

absplittern

absplittern

1. abkochen; 2. verbrühen

rahmen

1. mindestens; 2. wenigstens

zumindest

zuunterst

zutiefst

innerst

Luströhre (e)

1. äsen; 2. grasen; 3. weiden

Weide (e)

vornehmst

zuvorderst

weiden

legendär

Bursche (r)

Polterabend (r)

Mannschaft (e)

Besatzung (e)

bemannt

abtippen

allererst

allermeinst

allerbest

allernächst

allerhöchst

allergrößt

allerletzt

höchstens

obenan

obendrauf

Nesthäkchen (s)

vornehmst

hinterst



Zug (r)

Luftverkehr (r)

Luftweg (r)

Luftwaffe (e)

Flugverkehr (r)

Flughafen (r)

1. Flugpost (e); 2. Luftpost (e)

Fliegeralarm (r)

Fliegerangriff (r)

bestenfalls

beste

bestens

Beste (r)(e)(s)

1. längstens; 2. spätestens

mindest

mindeste

Klimaanlage (e)

Atmosphäre (e)

demnächst

nächstdem

1. nächstens; 2. nächstgelegen

Nächste (s)

nächste

luftdicht

1. äußerst; 2. Äuserste (s)

Luftdruck (r)

abknöpfen

kanten

abwälzen

schnellstens

äußerst

äußerst

meist

meistens

jüngst

Atemweg (r)

jüngst

zuallerletzt

letzt



Luftschloß (s)

Flak (e)

Fliegerabwehr (e)

Flak (e)

äußerst

Äuserste (s)

Letzte (s)

Atmung (e)

Fliege (e)

abschwächen

wedeln

Fächer (r)

überwältigen

besiegen

1. bewältigen; 2. bezwingen; 3. überwinden

meistern

unüberwindlich

überwunden

liederlich

1. bücken (s.); 2. niederbeugen (s.)

neigen s.

neigen

verstimmt

Gedrücktheit (e)

abbeißen

hauchen

Hauch (r)

dürfen

unmöglich

ausgeschlossen

größmöglichst

tunlichts

möglichst

womöglich



Möglichkeit (e)

ermöglichen

tunlich

möglich

strecken s.

abtragen

1. ausputzen; 2. vornehmen

verankern

abziehen

abkühlen

abkühlen

erkälten

unterjochen

abschreiben

beschreiben

unbeschreiblich

besaufen (s.)

ablaufen

verfallen

Verfall (r)

vertagt

1. abrollen; 2. abspielen s.; 3. abwickeln s.

spielen

herabsetzen

1. herabkommen; 2. herunterkommen

1. abfallen; 2. fallen

Fall (r)

Abhang (r)

Neige (e)

abfällig

geneigt

abschüssig

Leck (s)

abschwenken

abkratzen

Scharre (e)

abgrassen

abrunden

herabsetzen

verkleinern



Geringschätzung (e)

wegwerfend

abklopfen

anspeien

schnüren

fesseln

festbinden

verpflichten

verbindlich

binden s.

Mus (s)

herabsehen

abgrassen

Atem (r)

Atemzug (r)

atmen

1. Psyche (e); 2. Seele (e)

1. herzergreifend; 2. herzhebend

Geistergegenwart (e)

atemlos

Psychologie (e)

psychologisch

erfinderisch

findig

1. demaskieren; 2. enthüllen

Fund (r)

einschärfen

enthusiastisch

begeistert +von +D

Begeisterung (e)

begeistern s.

begeistern

beseligen

Geistliche (r)

seelenlos

Geistesruhe (e)



psychisch

Seelenzustand (r)

Gewissen (s)

gewissenhaft

Gewissenbiß (r)

gewissenlos

Seesolger (r)

Pastor (r)

abhängen

1. abschießen; 2. schießen

Fundort (r)

Inventar (s)

Inventur (e)

abschreiben

1. untergehen; 2. untergehn

niedergehen

hinabsteigen

1. Niedergang (r); 2. Untergang (r)

1. abpassen; 2. wiegen

wägen

tauchen

schlachten

Platte (e)

Plattenspieler (r)

1. abmelden; 2. absagen; 3. begeben (s.); 4. entsagen; 5.

niederlegen; 6. vergeben
abdanken

verzichten +auf +A

1. Absage (e); 2. Verzicht (r)

Rücktritt (r)

abbröckeln

abwaschen

abwaschen s.

abwaschbar

1. Flachs (r); 2. Lein (r)

leinen

Linse (e)

schnellen

Schwungrad (s)

schwingen s.



1. Anstoß (r); 2. Schwung (r)

schwunghaft

pendeln

schwingen

Schwingung (e)

Schwinge (e)

schwingen

Schwingung (e)

polnisch

Pole (r)

Polin (e)

Polnisch (s)

Polen

unterwärts

unten

1. danieder; 2. drunten

Leinwand (e)

Wesen (s)

ablecken

Grund (r)

Inbegriff (r)

Wesen (s)

einschneidend

wesentlich

spezifisch

1. schlucken; 2. verschlucken

stutzen

stutzig

1. abpressen; 2. ducken; 3. niederdrücken

1. Abdruck (r); 2. Nachdruck (r)

1. häuten; 2. schinden

überwältigend

ablesen

abspülen

metzeln

überschütten

Honigkuchen (r)

treten

schreiten

Milz (e)



destillieren

abspringen

springen

1. Stiege (e); 2. Treppe (e)

1. Auftritt (r); 2. Stufe (e); 3. Tritt (r)

Staffel (e)

Treppenhaus (s)

treppenartig

1. abstempeln; 2. siegeln; 3. versiegeln

besiegeln

1. Bettuch (s); 2. Laken (r)

Leintuch (s)

Umhang (r)

Mantel (r)

abrollen

1. Fußtritt (r); 2. Tritt (r)

Scheibenhonig (r)

Schritt (r)

schrittweise

1. Falter (r); 2. Schmetterling (r)

übertünchen

1. unverblümt; 2. unverhohlen

plombieren

stäuben

abstauben

1. hereinfallen; 2. hineinfallen

Wabe (e)

verbeißen

zukleben

verbissen

abzeichnen

1. abladen; 2. entladen s.

Niederlage (e)

Stapel (r)

abladen

ansetzen s.

abschütteln

herabstürzen



verfallen

verwahrlossen

abhelfen

lauern

Hinterhalt (r)

abstreichen

schlichten

1. abfegen; 2. abkehren

gemächlich

zerschmettern

1. abreiben; 2. abscheuern

Sonnenbrand (r)

absinken

ablaufen

1. absteigen; 2. steigen

landen

Abstieg (r)

Hinabfahrt (e)

Senkung (e)

abrechnen

abzählen

Abrechnung (e)

Abstammung (e)

1. abpflücken; 2. pflücken

abdecken

abrüsten

demobilisieren

entwöhnen s.

abgewöhnen s.

abgewöhnen

abstechen

stechen

1. veregen; 2. veregern

Dasein (s)

1. Sein (s); 2. Wesen (s)

Existenz (e)

1. ableugnen; 2. abstreiten; 3. leugnen

verleugnen

pflastern

abtasten



abtreten

verhaften

festsetzen

1. Haft (e); 2. Verhaftung (e)

Haftbefehl (r)

absturzen

herabstürzen

abrollen

herabblicken

1. angesessen; 2. ansässig

1. ansiedeln s.; 2. niederlassen s.

setzen s.

siedeln

abreißen

abzupfen

niederreißen

für +A

1. niederschlagen; 2. niederstrecken; 3. umlegen

strecken

anlegen

aufführen

Anlage (e)

1. absetzen; 2. abtun; 3. entsetzen

ablegen

niederlegen

niedersetzen

Einsatz (r)

1. deponieren; 2. hinterlegen

existieren

sein

Lebensunterhalt (r)

abputzen

losbrechen



1. abstreichen; 2. abwischen

zerknirscht

Leiter (e)

1. Leitersprosse (e); 2. Sprosse (e)

veranlassen

hervorbringen

produzieren

Stärke (e)

lettisch

Lette (r)

abspringen

1. niederlassen s.; 2. niedersetzen s.

setzen s.

niedersitzen

niederschlagen s.

setzen s.

setzen

niederschlagen

1. abhauen; 2. knipsen

schlachten

kupieren

abschneiden

hauen

Stich (e)

schaben

Bügelfalte (e)

Luft (e)

luftig

1. Brief (r); 2. Zuschrift (e)

brieflich

1. Briefmarke (e); 2. Postmarke (e)

Briefumschlag (r)

blätterig

Blätterteig (r)

korrespondieren

Korrespondent (r)

1. Karte (e); 2. Postkarte (e)

Briefträger (r)

Blattverlust (r)

Laubfrosch (r)



1. Briefbogen (r); 2. Briefpapier (s)

Briefkasten (r)

Archiv (s)

1. Brieftache (e); 2. Portefeuille (s)

Archivar (r)

Postgeheimnis (s)

Briefwechsel (r)

Lavendel (r)

niederwerfen

schlagen

zerschlagen

niedergeschlagen

1. Brühe (e); 2. saftig; 3. Suppe (e)

Einlage (e)

1. abnehmen; 2. benehmen; 3. herabsetzen

umwerfen

ausziehen

herabstürzen s.

werfen s.

1. auskleiden s.; 2. ausziehen s.; 3. entkleiden s.

auskleiden

ableiten

prüfen

abschlagen

Abzug (r)

Druck (r)

Lexikon (s)

absperren

vollenden

beschließen

verwahren

Sperre (e)

1. abstürzen; 2. herabstürzen

herabkommen

Gans (e)

Gänseklein (s)

Gänsehaut (e)

Gänsekeule (e)

Gänseleber (e)

Libanon (r)



libanenisch

Gänsemarsch (r)

Gänsebraten (r)

wallen

Irrlicht (s)

Hain (r)

Au (e)

schnaufen

schnauben

keuchen

Likör (r)

Lilie (e)

Kram (r)

Tand (r)

1. Limonade (e); 2. Zitronenwasser (s)

Linoleumbelag (r)

Leipzig

Leopold

Lyrik (e)

lyrisch

Lyrik (e)

Lyriker (r)

Mehl (s)

mehlig

Liter (r)(s)

litauisch

Litauer (r)

Pferd (s)

Springer (r)

Roß (s)

1. bammeln; 2. baumeln; 3. schlenken

flackern

wehen

flammen

flattern

Standarte (e)

Flagge (e)

schwenken

quatschen

faseln



Pferdestärke (e)

schwänzen

Rechenschieber (r)

Logik (e)

logisch

unlogisch

Drückeberger (r)

Klee (r)

Diele (e)

Laub (s)

Kolben (r)

laubig

Laubwald (r)

schlampig

stehlen

Schlich (r)

stehlen s.

Diebstahl (r)

schleichen

verstohlen

Geschirr (s)

Roßhaar (s)

matsch

übertölpein

Ritter (r)

ritterlich

Ritt (r)

reiten

1. beritten; 2. Reiter (r)

1. Pferdekutsche (e); 2. Pferdewagen (r)

1. Pferderennen (s); 2. Wettrennen (s)

schießen

feuern

1. Feuerwaffe (e); 2. Schießwaffe (e); 3. Schußwaffe (e)

Gewehr (s)

Ruck (r)

Schock (r)

Stoß (r)

Hub (r)

Pulvermagazin (s)



Pulverturm (r)

Lorenz

Munition (e)

Schußwunde (e)

schlottern

1. Geschoß (s); 2. Projektil (s)

Geschütz (s)

Schuß (r)

Schütze (r)

Schießerei (e)

plätschern

planschen

Luzerne (e)

Fichte (e)

Plattfuß (r)

Lauge (e)

Laube (e)

laugig

bequem

faul

Lüster (r)

Luxus (r)

pulsieren

Loch (s)

Öhr (s)

porös

1. leck; 2. löcherig

lochen

knipsen

heute

Katze (e)

Katzenjammer (r)

Rückstrahler (r)

Vogel (r)

Nesthäkchen (s)

Vogelscheuche (e)

Vögelchen (s)

Vogelschau (e)

Strippe (e)



1. Kern (r); 2. Same (r); 3. Samen (r)

Korn (s)

vornehmen

Sie

nachziehen

nachziehen

bergen

verschließen

1. fassen; 2. umschließen

selbstsicher

dein/deine/dein

meinesgleichen

vorbehalten

priv. (privat)

1. anbehalten; 2. anlassen

sich

eigenbrötlerisch

Privatgespräch (s)

Privatleben (s)

Privatmann (r)

1. Selbstlaut (r); 2. Vokal (r)

Privatschule (e)

Privatwohnung (e)

Privatdetektiv (r)

Privatstunde (e)

Privatpraxis (e)

Privatlehrer (r)

Privatbeamte (e)

1. Privatbesitz (r); 2. Privateigentum (s)

Einzelreise (e)

Privatangelegenheit (e)

Einsamkeit (e)

einzeln

einsam

umwerfen

umziehen

Stöckel (r)

hochgelegen

Hoch (s)

hoch



Hochbau (r)

Hochgebirge (s)

Höhe (e)

Anhöhe (e)

1. Erhebung (e); 2. Erhöhung (e)

Höhenluft (e)

hochhalten

Höhe (e)

Größe (e)

Stiefel (r)

Hochsprung (r)

Hochbahn (e)

sich

1. Haltung (e); 2. Verhalten (s); 3. Wandel (r)

euch

selbstverständlich

mitbringen

mitbekommen

hinreißen

mitreißend

Führung (e)

Neigung (e)

Scheiterhaufen (r)

schlichten

magnetisch

Tonbandgerät (s)

Tonbandaufnahme (e)

pauken

büffeln

seinerseits

1. Kornspeicher (r); 2. Schüttboden (r)

Sie

uns

1. unsereiner; 2. unseresgleichen; 3. unsersgleichen

uns

kernig

Kernfrucht (e)

1. Frucht (e); 2. Leibesfrucht (e)

Sproß (r)

1. Madjare (r); 2. Ungar (r)



ungarisch

Ungarin (e)

Ungarisch (s)

glattweg

Deutung (e)

Erklärung (e)

Ungarn

heutig

Leber (e)

Leberwurst (e)

sodann

bald

bald

1. beinah; 2. fast

Leberknödelsuppe (e)

äffen

Main (r)

Affe (r)

Majoran (r)

knuspern

Mai (r)

1. Maibaum (r); 2. Maienbaum (r)

Mohn (r)

stur

hartnäckig

starrköpfig

Starrsinn (r)

Eichel (e)

kerngesund

widerspenstig

makellos

Ferkel (s)

Malz (s)

1. Lasttier (s); 2. Packtier (s); 3. Saumtier (s); 4. Tragtier (s)

modern

verwittert

Himbeere (e)

Mühle (e)

Malve (e)



Rausch (r)

Taumel (r)

heutzutage

1. Pranke (e); 2. Tatze (e)

Pratze (e)

Mandarine (e)

Mandat (s)

Mandel (e)

Pinie (e)

Mandelentzündung (e)

Manschette (e)

Rolle (e)

rollen

mangeln

Manie (e)

maniküren

Krücke (e)

Elf (r)

manövieren

manuell

fressen

mehr

schon

fräsen

bleiben

verbleiben

1. Rest (r); 2. Rückbleibsel (s); 3. Überbleibsel (s)

Ramschware (e)

Überrest (r)

Rückstand (r)

restlos

rückschrittlich

ätzen

fräsen

März (r)

nagen



Handvoll (e)

Mergel (r)

Margarine (e)

Margarete

Viech (s)

Rindfleisch (s)

Rindsuppe (e)

Marie

bereits

Mark (e)

Marke (e)

Griff (r)

tunken

Tunke (e)

Soße (e)

Marmor (r)

marmorn

umbetten

1. anderthalb; 2. eineinhalb

1. anderswo; 2. sonstwo

andere

anders

sonst

anderswie

sonst

zweitjährig

zweite

Zweite (r)(e)

Zweite (r)

1. Duplikat (s); 2. Zweitschrift (e)

Sekunde (e)

1. Copilot (r); 2. Kopilot (r)

zweitklässig

zweitens

zweitgeboren

1. abbilden; 2. kopieren; 3. reproduzieren

1. Abschrift (e); 2. Doppel (s); 3. Durchschrift (e); 4. Kopie

(e)



anderseits

wiederum

1. Konsonant (r); 2. Mitlaut (r)

Massage (e)

massiv

Masseur (r)

Jenseits (s)

schmieren

sudeln

krabbeln

1. kraxeln; 2. kriechen

Mathe (e)

Mathematik (e)

mathematisch

materialistisch

Matraze (e)

Matrose (r)

Höchstmaß (s)

Glasur (e)

Anstrich (r)

Doppelzentner (r)

Rosine (e)

Mäzen (r)

Mechanik (e)

mechanisch

Mechanik (e)

Moschee (e)

fruchtlos

Bassin (s)

Becken (s)

Bär (r)

nochmals

unverdient

unerhört

unkultiviert

ungenannt

ungelernt



ungehalten

ungeschehen

noch

selbst

bewilligen

zubilligen

gewähren

Fügung (e)

Übergabe (e)

1. ergeben s.; 2. gafangengeben (s.); 3. geben s.

besteuern

betten

beschenken

steckbleiben

stocken (s.)

fangen s.

1. abwenden; 2. hemmen; 3. hindern; 4. verhindern; 5.

wehrenbehindern

verhüten

hemmen

stocken

begründen

demütigen

Schmach (s)

segnen

1. anhalten; 2. haltmachen; 3. stehenbleiben

halten

feststehen

stoppen

innehalten

1. bestimmen; 2. festlegen; 3. feststellen

fixieren

festsetzen

feststellbar

Abrede (e)

1. abredeb; 2. paktieren; 3. verabreden s.; 4. vereinigen s.

vereinbaren

Halt (r)

anhalten



Haltestelle (e)

gerinnen

stocken

anschwellen

anstaumen

bereuen

1. gereuen; 2. reuen

1. kränken; 2. verletzen

anfreunden (s.)

befreuen (s.)

bräuen

schätzen

schätzenswert

1. brandmarken; 2. stempeln

1. lähmen; 2. lahmlegen

Lähmung (e)

erlahmen

1. bereden; 2. beschprechen; 3. verabreden

absprechen

durchsprechen

beraten

Beschprechung (e)

Rücksprache (e)

Verabredung (e)

Aussprache (e)

erkranken an +D

überschnappen

treulich

fesseln

überschlagen

kritisieren

1. auftragen; 2. betrauen

beglaubieren

1. Auftrag (r); 2. Komission (e)

1. unsicher; 2. unverläßlich; 3. unzuverlässig

gediegen



zuverlässig

zuverlässig

verläßlich

beauftragen

vertrauen +D

Auftraggeber (r)

1. entschuldigen; 2. vergeben

verzeihen

1. unverantwortlich; 2. unverzeihlich

verzeihlich

scheuen

selig

spalten

rasieren

entsetzen s.

schaudern

rächen

ungerächt

1. stolpern; 2. straucheln

1. verredn (s.); 2. versprechen s.

Anstoß (r)

tupfen

fallen

durchfallen

sitzenbleiben

fällen

abbüßen

1. bestrafen; 2. strafen

dementieren

widerlegen

unwiederiegbar

erzielen

1. adressieren; 2. betiteln

zapfen

anzapfen



schrauben

anmachen

anfertigen

schaffen

machen

bewerksteiligen

kneifen

zwicken

bewundern

verstümmeln

anschwellen

kneten

erstarren

schmeißen

vermodern

bearbeiten

Bestürzung (e)

1. betreffen; 2. betroffen

verblüffen

fällen

1. umstoßen; 2. umstürzen

umwälzen



überbieten

reiben

übertreuen

anschwellen

verbrennen s.

ausmachen

1. Übereinkunft (e); 2. Verständigung (e)

Vergleich (r)

1. einigen s.; 2. verständigen s.

übereinkommen

durchleben

unterhalten s.

befriedigen

zufriedengeben s. +mit +D

verschärfen

Unterhalt (r)

Lebenshaltungskosten (Pl.)

1. vorausgehen; 2. vorfahren

1. vorkommen; 2. zuvorkommen

vorbeugen

überholen

Vorbeugung (e)

1. vorbeugend; 2. vorhergehend

lüften

verdauen

unverdaut

unverdaulich

verdaulich

erwähnen

besingen

zulassen

gestatten

leisten s.

herausnehmen s.

zugestehen

unzulässig

unstatthaft

zulässig

statthaft

lohnen



verdienen

verdient

verdientermaßen

nachlassen

verspüren

zeitigen

reifen

1. berühren; 2. tippen

antasten

gären

1. angelangen; 2. ankommen; 3. anlagen; 4. eintreffen

anfahren

reifen

zeitigen

überanstrengen

übernehmen s.

anstengen

überarbeiten s.

anstregend

befestigen

verstärken

bestätigen

festmachen

Bestätigung (e)

Festigung (e)

Festigung (e)

erstarken

befestigen s.

verstärken s.

auffassen

verstehen

vernehmen

1. Verständigung (e); 2. Verständnis (s)

verständigen s.

verstehen s.



verständig

verständnisvoll

Vorgefühl (s)

1. trauen; 2. vereidigen

trauen s.

schwören

aufessen

gefrieren

erfrieren

abfärben

bleichen (s.)

Erkältung (e)

erkälten s.

weisen

melken

enträtseln

lösen

auflösen

zügeln

vergessen s.

verlieren s.

1. entsprechen; 2. konvenieren

passen

zusprechen

zusagen +D

1. entsprechend; 2. gemäß

gerecht

1. beängstigen; 2. einschüchtern; 3. verängstigen

halbieren

1. androhen; 2. bedrohen

züchtigen

vertragen s.

auskommen +mit +D

1. anstecken; 2. infizieren



anstecken s.

frisieren

anspannen

straffen

anstrengen

spannen

angespannt

straffen s.

verjüngen

verjüngen s.

bewachen

beobachten

Warte (e)

verfilmen

vergelten

entrichten

auskommen +für +A

heimzahlen

Vergeltung (e)

Bezahlung (e)

unbezahlbar

1. anfassen; 2. angreifen; 3. anpacken

erfassen

festhalten

halten

geloben

wetten

1. abfassen; 2. formulieren

verfassen

aufsetzen

Verfassung (e)

Angriff (r)

1. unbegreiflich; 2. unfaßbar; 3. ungreifbar

greifbar

greiflich

Schwund (r)

1. erdrosseln; 2. erwürgen

ersticken



flicken

erwägen

Erwägung (e)

Bedacht (r)

besonnen

verkehren

umwenden

umdrehen

umkehrbar

1. kehrtmachen; 2. umdrehen s.

kehren s.

verkehren

1. umsehen (s.); 2. umwenden (s.)

umkehren (s.)

umkehren

1. benehmen; 2. darumbringen; 3. entsetzen

absetzen

gar

ersticken

anbohren

fliehen

1. einräuchern; 2. räuchen

verwehren

bereichern (s.)

bedenken

überlegen (s.) +A

Vorbedacht (r)

1. unbesonnen; 2. unüberdacht; 3. unüberlegt

gedankenlos

unbedacht

1. Sauerkirsche (e); 2. Weichsel (e)

1. entehren; 2. schänden

hobeln

betrauern

ermorden

heilen



heilen

eingewurzeit

festwurzeln

überzeugen

1. bündig; 2. zwingend

überzeugt

überzeugen s.

1. entzünden; 2. zünden

anbrennen

zünden

verleiden

1. überlassen; 2. übriglassen

lassen

Verbeugung (e)

verbeugen (s.)

verneigen (s.)

treiben

1. abscheiden; 2. dahingehen; 3. fallen

1. nächtigen; 2. übernachten

sterben an +D

vernehmen

erhören

anhören

Gehör (s)

1. fälschen; 2. unterschieben; 3. verfälschen

peilen

schälen

erzürnen

erzürnen

beißen

klaffen

zerfallen

rühren

bevollmächtigen

Vollmacht (e)

Anwalt (r)

bestimmen

definieren

bestimmt



rührend

ergreifend

1. bewegt; 2. ergriffen

verheiraten

heiraten

verheiraten s.

überschnappen

hypnotisieren

traulich

vertraulich

intim

traut

vereiteln

scheitern

1. berufen; 2. einladen

Ruf (r)

Berufung (e)

Einladung (e)

zusagen

eingeladen

1. erobern; 2. unterwerfen

unterwerfen s.

einbürgern

einbürgern s.

verlängern

verlängern s.

erbringen

zudem

stutzen

verdutzt

stutzig

hündisch

anziehen

herumziehen

verkühlen (s.)

vorladen

richten

Richtung (e)

1. verheißen; 2. versprechen; 3. zusagen



erschrecken

schrecken

erschrecken

schrecken

gebühren

zukommen

betreten

bewegen

erbarmen

losgehen

losfahren

steigen

verweisen

visieren

1. dennoch; 2. trotzdem

doch

kennenlernen

1. kennbar; 2. kenntlich

kennenlernen s.

wiederholen

wiederholen s.

tränken

beurteilen

Ermessen (s)

1. schmecken; 2. versuchen

kosten

Anm. (Anmerkung)

bessern

1. reparieren; 2. verbessern

bessern s.

bemerken

anmerken

Vermerk (r)

Erscheinung (e)

einstellen s.



einfinden (s.)

erscheinen

veröffentlichen

1. anweisen; 2. bestimmen; 3. bezeichnen; 4. kennzeichen;

5. merken; 6. signiseren
Anweisung (e)

Bez. (Bezeichnung)

voraussagen

weissagen

prophezeien

belohnen

1. empfangen; 2. erhalten

kriegen

davontragen

bekommen

herbeikommen

schnappen

Empfängnis (e)

festklammern s.

packend

ritzen

krallen

benachteiligen

begnadigen

verhärten

schwefeln

ersuchen

fragen

befragen

ersuchen

aufsuchen

taufen

umfahren

umgehen

verbittern

doppeln

verdoppeln

verdoppeln s.



mischen

angreifen

Aufnahme (e)

angehen

verschonen

vorsetzen

martern

versuchen

versuchen

verlangen

erfolderlich

erfolderlich

wagen

1. pflücken; 2. rupfen

krönen

probieren

kränzen

erleichtern

bedanken (s.)

danken

schließen

binden

Schluß (r)

erfordern

steinigen

heranmachen (s.)

Anfahrt (e)

1. unnahbar; 2. unzugänglich

zugänglich

übersenden

unterscheiden

erweichen

anketten

ketten

kuschen s.

erblicken

ausnehmen

besuchen

1. auflockern; 2. lockern

lockern s.



hübsch

ziemlich

1. davonmachen (s.); 2. durchbrennen; 3. türmen

überfallen

überraschen

überrumpeln

1. Erstaunen (s); 2. Überraschung (e)

überraschend

1. abpassen; 2. auflauern; 3. belauschen

vorrätig

vorhanden

ansprengen

besprengen

abhauen

bestehlen

stoßen

1. erklären; 2. erläutern; 3. explizieren; 4. klarmachen

auseinandersetzen

verdeutlichen

Auseinandersetzung (e)

steifen s.

1. anhalten; 2. dauern; 3. hinterbleiben

überbleiben

fortdauern

beharren

verharren

überbleiben

restlich

1. besteigen; 2. erklettern

ersteigen

erwärmen

wärmen

wärmen s.

1. entkommen; 2. entrinnen

retten s.

flüchten



bergen

retten

Bergung (e)

1. abmessen; 2. abwägen

messen

messen s.

starren

versteifen (s.)

vergiften

mustern

modellieren

mucken

besagen

rühren

rühren s.

regen s.

Regung (e)

arbeiten

bearbeiten

weisen

zeigen

darstellen

Darstellung (e)

zeigen s.

operieren

1. bebauen; 2. bestellen

kultivieren

bauen

Bestellung (e)

unangebaut

urbar

vergrößern

erhöben

1. anfeuchten; 2. befeuchten; 3. benässen; 4. nässen

einfeuchten

erschweren

hobeln



namhaft

nennen s.

angucken

anschauen

ansehen

Anschauung (e)

gewinnen

einnehmen

einnehmend

1. beschneiden; 2. verschneiden

offenbaren s.

1. äußern s.; 2. manifestieren s.

kundgeben s.

abscheren

scheren

eröffnen

abdrücken

beruhigen s.

1. beruhigen; 2. beschwichtigen

Beruhigung (e)

beruhigend

dehnen

balgen

ölen

aufbinden

Lösung (e)

ungelöst

unlösbar

lösbar

lösen s.

schmelzen

schmelzen

peitschen

teilen

teilen s.

verwahren

1. behüten; 2. wahren

hüten



1. töten; 2. totmachen; 3. umbringen

1. begießen; 2. bewässern

1. aufheben; 2. verwahren

bewahren

verewigen

erfreuen

freuen

ergrauen

befehlen

gebieten

u.zw. (und zwar)

verschimmeln

rasten

sichten

ohrfeigen

kreisen

rösten

Prüfung (e)

durchweichen

annagen

raffen

wahrnehmen

packen

greifen

ergreifen

verleumden

picken

zeichnen

bepacken

1. beladen; 2. beschweren

vertreten

übertreten

rütteln

erschüttern

schütteln s.

reformieren

1. erbeben; 2. erzittern

entsetzen

anschaffen

1. Auftrag (r); 2. Bestellung (e)



Besteller (r)

erschüttern

anbrechen

springen

bersten

berauschen

feilen

rügen

1. anstürmen; 2. erstürmen

stürmen

1. anlaufen; 2. anrennen

überlaufen

Beschädigung (e)

sieben

Rüge (e)

rosten

eingefleisch

röntgen

verkümmern

verkürzen

Abkürzung (e)

verkürzen s.

treten

1. anspornen; 2. spornen

versauern

1. sauern; 2. säuern; 3. versauern

verwunden

verletzen

durchhelfen

vernichten

Vernichtung (e)

Vernichtung (e)

treffen

verletzen

beleidigen

verletzen s.

beweinen

vervielfachen

vervielfachen s.

salzen



betäuben

backen

ansetzen

befreien

entledigen (s.)

loswerden +A

riechen

zerreißen s.

Absatz (r)

Einhalt (r)

besetzen

absteigen

1. Besatzung (e); 2. Besetzung (e)

Besatzung (e)

besessen

zählen

1. benummern; 2. numerieren

trocknen

1. abtrocknen; 2. trocknen

brechen

nieten

Verletzung (e)

nageln

1. beschämen; 2. schänden

zähmen

bändigen

bezähmen

personifizieren

inspizieren

übergehen

beschauen

Augenschein (r)

kleinlaut

verschönern s.

1. anschaffen; 2. erwerben; 3. verschaffen

1. beschaffen; 2. besorgen; 3. einholen

bearbeiten

organisieren



Erwerb (r)

ausschimpfen

schelten

verschärfen

beherzigen

einleben (s.)

alltäglich

1. austragen; 2. nachreden; 3. nachsagen

einsetzen

Nachrede (e)

1. anreden; 2. betiteln

ansprechen

1. Anrede (e); 2. Ansprache (e)

besprühen

bestreuen

malnehmen

1. durchgehen; 2. entfliehen

entwischen

entführen

stechen s.

aufhören

entfallen

1. abstellen; 2. einstellen

abschaffen

beheben

Einstellung (e)

filtern

1. aberkennen; 2. versagen; 3. verweigern; 4. weigern

1. absparen; 2. einsparen

ersparen

sparen

Ersparnis (e)(s)

finden

Fund (r)

Fundgeld (s)

1. besohlen; 2. doppeln

angreifen



angehen

anfallen

anfechtbar

1. auflehnen; 2. spreizen

aufstützen

stützen

erlernen

lernbar

anfühlen

1. befühlen; 2. begreifen; 3. betasten

verhandeln

abhandeln

1. behalten; 2. behaupten; 3. beibehalten; 4. innehalten; 5.

überbehalten
abhalten

besichtigen

einsehen

1. Ansehen (s); 2. Ansicht (e); 3. Besichtigung (e)

Betrachtung (e)

sässig

eingesessen

füllen s.

zeugen

lasten

1. belasten +durch +A; 2. belasten +mit +D

Belastung (e)

übetsättigen s.

erstatten

bekehren

vergüten

befruchten

projektieren

verkörpern

Verkörperund (e)

verkörpern s.

Verkörperund (e)

leibhaftig



zurücklegen

erstatten

irreführen

täuschen

beirren

irren

Täuschung (e)

täuschend

1. verbieten; 2. verwehren; 3. verweisen; 4. wehren

beehren

Ehrung (e)

1. purgieren; 2. reinigen; 3. säubern

putzen

Vergeltung (e)

vergelten

torpedieren

erfüllen

füllen

Erfüllung (e)

stopfen

spicken

reiben

brechen s.

branden

wischen

abtrocknen s.

1. passieren; 2. vorfallen; 3. zustoßen

ereignen (s.)

widerfahren

geschehen

stattfinden

erfahren

erneuern

verekeln

feiern

vakant



anschlagen s.

Befremden (s)

1. beschuldigen; 2. bezichtigen

anpumpen

schneiden s.

kratzen

blenden

erblinden

beantworten

unbeantwortet

erwählen

scheiden

scheiden s.

gestehen

verwirklichen

verwirklichen s.

erlösen

Erlösung (e)

1. ändern s.; 2. verändern s.; 3. wechseln (s.)

umwandeln s.

1. ändern; 2. umwandeln; 3. verändern; 4. wandeln

verstellen

abändern

wechseln

unabänderlich

vorliegen

beschlagen

verkäuflich

beschützen

verteidigen

1. bewirten; 2. traktieren

prügeln

1. abkaufen; 2. kaufen

erstehen

bestechen

1. verabscheuen; 2. verachten

verschmähen

mißachten

Ankauf (r)

werfen s.



verwerflich

Verachtung (e)

verächtlich

verächtlich

aufrichten

1. aufklären; 2. erhellen; 3. erleuchten; 4. klarlegen

1. Aufklärung (e); 2. Beleuchtung (e)

elektisieren

1. hinnehmen; 2. mitnehmen

hernehmen

zusetzen

diskutieren

1. examinieren; 2. untersuchen

prüfen

probieren

1. irremachen; 2. stören

trüben s.

wirren s.

vertonen

erpressen

schmalzen

fetten

streichen

gehen

fahren

mitgehen

1. wallen; 2. ziehen

1. Bezirk (r); 2. Komitat (s)

1. Biene (e); 2. Imme (e)

Imker (r)

Bienenzucht (e)

Bienenstock (r)

meckern

melancholisch

mollig

Wärme (e)

warm

hochsommerlich

Warmfront (e)



Treibhaus (s)

Wärmer (r)

1. gemütsvoll; 2. gemütvoll

Brust (e)

Büste (e)

Busen (r)

Brustwarze (e)

neben +A

daneben

vergreifen (s.)

Fehlgriff (r)

Satellit (r)

einlegen

1. beifügen; 2. beilegen; 3. einschließen; 4. beischließen

1. anliegend; 2. nebenstehend

anbei

beifolgen

beiliegen

nebensächlich

Nebensache (e)

nebenbei

Nebenfluß (r)

1. Beigeschmack (r); 2. Nebengeschmack (r)

Nebeneinkommen (s)

Nebenkosten (Pl.)

Nebenumstand (r)

Hintertreppe (e)

1. Anlage (e); 2. Beiblatt (s); 3. Beilage (e); 4. Einlage (e);

5. Zulage (e)
Nebensatz (r)

1. Adjektiv (s); 2. Beiwort (s); 3. Eigenschaftswort (s)

1. Abweg (r); 2. Seitenweg (r)

Nebengasse (e)

Nebenstraße (e)

Weste (e)

Leibchen (s)

Nebenordnung (e)

1. beiläufig; 2. nebenhin



verwählen s.

1. nächst +D; 2. neben +D

bei +D

entlang

a.d. (an der)

dabei

1. dabei; 2. nebenher

nebenan

nebenstehend

vorüber

daneben

nebenhin

1. Brustfell (s); 2. Rippenfell (s)

Brustkorb (r)

1. übergehen; 2. zurücksetzen

Büste (e)

Büstenhalter (r)

1. unbillig; 2. ungebührlich

würdigen

1. unwert; 2. unwürdig

würdig

Würde (e)

würdevoll

hohl

seelenvoll

ehrerbietig

tief

Tiefsinn (r)

Tiefkühlung (e)



Tiefkühltheke (e)

tiefgekühlt

welcher/welche/welches

Tiefstand (r)

tiefdringend

tiefgreifend

Tiefe (e)

Untiefe (e)

Lot (s)

Hohlweg (r)

Zuflucht (e)

Asyl (s)

Schirm (r)

Schutzhütte (e)

flüchten (s.)

fliehen

1. Flucht (e); 2. Rettung (e)

flüchtig

1. Gestüt (s); 2. Pferdeherde (e)

Wandel (r)

Aufzug (r)

Satz (r)

Marsch (r)

Fahrpreis (r)

marschieren

1. Billet (s); 2. Fahrkarte (e)

1. Eisenbahnfahrkarte (e); 2. Eisenbahnkarte (e)

marschnereit

1. Fahrplan (r); 2. Kursbuch (s)

Retourfahrkarte (e)

Rückfahrkarte (e)

1. Donner (r); 2. Gedonner (s)

donnern

grollen

Decke (e)

1. Plafond (r); 2. Zimmerdecke (e)

Himmelbett (s)

wieviel ?

wieweit ?

Quantität (e)



Menge (e)

Größe (e)

Zahl (e)

quantitativ

entschuldigen

entschuldigen

Rettung (e)

ledig

Zusatzzug (r)

unrettbar

rettbar

Unfallstation (e)

Rettungswagen (r)

1. Rettung (e); 2. Rettungsleute (Pl.)

Ambulanz (e)

Notleine (e)

Sanitäter (r)

Rettungsdienst (r)

Entlastungszeuge (r)

Entschuldigung (e)

Hort (r)

Schwiegertochter (e)

Braut (e)

Wiesel (r)

wagen

trauen s.

schöpfen

Lehre (e)

1. jäh; 2. schroff; 3. steil

Gift (s)

Ärger (r)

1. Anschlag (r); 2. Attentat (s)

Attentäter (r)

Messung (e)

vermessen s.

1. gewagt; 2. kühn

vermessen

dreist

1. wagehalsig; 2. waghalsig



1. unterstehen s.; 2. unterstehn s.; 3. vermessen s.

wagen s.

Wagnis (s)

Abmessung (e)

Dimension (e)

Ausmaß (s)

unschmiegsam

starr

steif

stracks

steifen

versteifen

Starrheit (e)

Meile (e)

meilenlang

mopsen s.

giftig

immens

unergründlich

meßbar

tauchen

schöpfen

Schöpflöffel (r)

Treffen (s)

Wettkampf (r)

Bilanz (e)

Waage (e)

1. abmessen; 2. abwägen

wägen

Ing. (Ingenieur)

Ingenieur (r)

Messer (r)

1. eitel; 2. schier

bar

1. gerade; 2. Lot (s); 3. lotrecht

Meßgerät (s)

1. Bleiot (s); 2. Lot (s)

Maßstab (r)



mäßigen

ermäßigen

gemäßigt

mäßig

Mumm (r)

weil

denn

Geomatrie (e)

Maßen (Pl.)

Maßstab (r)

Maß (s)

maßnehmen

maßhalten

anmessen

mäßig

maßvoll

unmäßig

maßlos

Unmaß (s)

Tiefgang (r)

Tauchsieder (r)

Märchen (s)

Märchenfilm (r)

fabulieren

märchenhaft

fabelhaft

weithinaus

fern

weiter

weiterher

weitrechend

langsichtig

weitergehend

weit

1. fernhin; 2. langhin; 3. weithin

1. fernher; 2. weither



Meister (r)

meisterhaft

Meisterschaft (e)

ungekünstelt

gekünstelt

unnatürlich

Scharfsütze (r)

künstlich

Kalk (r)

Gemetzel (s)

1. Metzger (r); 2. Schlächter (r)

Fleischbank (e)

1. kalken; 2. tünchen; 3. weißen

Tünche (e)

kalkhaltig

Schnittlauch (r)

Nudeln (e)

Wetterwarte (e)

Meter (r)(s)

Meterzentner (r)

Zentner (r)

1. Schnittpunkt (r); 2. Treffpunkt (r)

Stich (e)

Ausschnitt (r)

Beißzahn (r)

Mexiko

mexikanisch

Mexikaner (e)

Honig (r)

Feldarbeit (e)

Flitterwochen (Pl.)

1. Honigkuchen (r); 2. Lebkuchen (r); 3. Pfefferkuchen (r)

1. barfuß; 2. bloßfüßig

Flur (e)

Landwirtschaft (e)

Agrikultur (e)

landwirtschaftlich

Ökonom (r)

Feld (s)

Flur (e)



nackt

1. Blöße (e); 2. Nackheit (e)

Rain (r)

was ?

worunter ?

worunter ?

wodurch ?

wogegen ?

wovor ?

wir

unser/unsere/unser

wonach ?

während

ob +G

halber +G

wegen +G/+D

seinethalben

deinetwegend

1. meinethalben; 2. meinetwegen

unserthalben

1. worein ?; 2. worin ?

worin ?

woraus ?

da

1. Unseren (Pl.); 2. Unsern (Pl.)

ehebaldigst

ehest

baldig

1. bevor; 2. ehe

1. unserer/unsere/unseres; 2. unsrer/unsre/unsres

Unsere (r)(e)

Unsere (s)

1. warum ?; 2. wofür ?

weshalb ?

derweil

indem



bis

Michael

ehestens

Nichtsnutz (r)

Taugenichts (r)

sobald

wozu ?

wonach ?

Nikolaus

wann

wobei

Langspielplatte (e)

Max

Mikrophon (s)

Mailand

Milliarde (e)

Million (e)

Millionär (r)

wie ?

welcherlei

mimisch

Mimose (e)

1. woran ?; 2. worauf ?; 3. worüber ?; 4. worunter ?

kürzlich

mitsammen

immerhin

dessenungeachtet

alledem

jedesmal

nichtsdestoweniger

gleichviel

1. egal; 2. einerlei

1. all; 2. alles

jeder/jede/jedes

gerieben

zunächst

zu allererst

jedenfalls



allenfalls

1. allerhand; 2. allerlei; 3. jederlei

herumsprechen

allerseits

1. allgewaltig; 2. allmächtig

überall

überallher

überallhin

jedermann

jeweilig

Alltagsleben (s)

täglich

allwissend

allenthalben

jeweils

allemal

stets

jederzeit

immer

beiderseits

beiderlei

beide

wofür ?

wozu ?

wobei ?

Miniatur (e)

minimal

Minister (r)

1. Ministerpräsident (r); 2. Premierminister (r)

Portefeuille (s)

Ministerium (s)

uns

1. Gattung (e); 2. Qualität (e)



Beschaffenheit (e)

Güte (e)

qualitativ

Gütevorschrift (e)

beschaffen

Qualifikation (e)

qualifiziert

unqualifizierbar

1. als; 2. wie

1. Muster (s); 2. Vorlage (e)

Formel (e)

Modell (s)

Schema (s)

Probestück (s)

Probensammlung (e)

musterhaft

etwa

gegen +A

gleichsam

nachdem

da

1. wofür ?; 2. woran ?; 3. worauf ?

Drüse (e)

1. woran ?; 2. worüber ?; 3. worum ?; 4. wovon ?

Myrte (e)

Messe (e)

mystisch

Mitesser (r)

Mythologie (e)

Mythe (e)

wovor ?



nachdem

nun

womit ?

indem

Sumpf (r)

Morast (r)

morastig

sumpfig

Manier (e)

Art (e)

Weise (e)

modern

Manier (e)

Wesen (s)

manieriert

ungesittet

Unmanier (e)

modifizieren

modifizieren s.

Methode (e)

1. griesgrämig; 2. unwirsch

vergräml

verbissen

1. bärbeißig; 2. mürrisch

Haselnuß (e)

Moos (s)

mohammedanisch

Mohammedaner (r)

gierig

begierig

Gier (e)

possenhaft

putzig

ulken

1. Eichhörnchen (s); 2. Hörnchen (s)



Molekül (s)

Müller (r)

Mole (e)

Motte (e)

mottig

sagen

Sage (e)

Spruch (r)

sagenhaft

Satz (r)

mongolisch

Mongole (r)

Mongolei (e)

Namenszug (r)

Alleinhandel (r)

Gemurmel (s)

knurrig

murmeln

Murmeltier (s)

brummen

knurren

murren

Mähren

morsen

schauerlich

1. Krümchen (s); 2. Schmarren (r)

Bröckchen (s)

Brocken (r)

Krume (e)

krümeln

waschen

spülen

Wäsche (e)

Waschen (s)

Wäscherei (e)

waschen s.



Waschraum (r)

Waschbecken (s)

Waschlappen (r)

Waschschlüssel (e)

mobilisieren

waschecht

1. Trank (r); 2. Tränke (e)

Wäscherei (e)

1. Spülbecken (s); 2. Spüle (e)

Spülmittel (s)

Abwaschwasser (s)

Waschmaschine (e)

Waschküche (e)

1. lächeln; 2. schmunzeln

1. Wäscherin (e); 2. Waschfrau (e)

Waschmittel (s)

jetzt

derzeit

nun

diesmalig

jetzig

stiefmütterlich

Stiefmutter (e)

Stiefvater (r)

Stiefbruder (r)

Halbschwester (e)

Stiefeltern (Pl.)

Moskau

Motel (s)

Motiv (s)

Haspell (e)

Motor (r)

Motorgehäuse (s)

Motorhaube (e)

Motorpanne (e)

1. Kraftrad (s); 2. Motorrad (s)

Motorradrennen (s)

Leibesvisitation (e)

1. Lok (e); 2. Lokomotive (e)

rücken



Gebärde (e)

1. bewegungslos; 2. regunglos; 3. unbeweglich

reglos

Stille (e)

bewegt

Bewegung (e)

Bewegung (e)

bewegungsarm

bewegen

regen

wackeln

beweglich

beweglich

beweglich

Lichtspielhaus (s)

1. Fahrtreqqe (e); 2. Rolltreppe (e)

Kino (s)

bewegen s.

Moment (s)

Mörser (r)

hinter +A

rückwärts

hinter +D

hintenan

dahinter

1. hinterdrein; 2. hinterher

Muff (r)

zeitlich

vergänglich

Versäumnis (s)

Versäumte (s)

lumpen

vergnügen s.

Vergnügen (s)

lustig

belustigen

vergnügen

bestandlos



letzt

Vergangenheit (e)

letztjährig

v.J. (vorigen Jahres)

Präteritum (s)

neulich

neulich

Mumie (e)

Feierabend (r)

Arbeit (e)

Werk (s)

erwebslos

Arbeitgeber (r)

Inangriffnahme (e)

Arbeitslohn (r)

arbeitstüchtig

Arbeitskraft (e)

Arbeitsprozeß (r)

1. Arbeitsplatz (r); 2. Arbeitsstelle (e)

Arbeitsklima (s)

Arbeitszeit (e)

Arbeitslust (e)

arbeitsunfähig

arbeitsscheu

Arbeitsbuch (s)

Kittel (r)

Arbeitskreis (r)

arbeitspflichtig

Ag. (Arbeitsgemeinsaft)

schaffen

1. Arbeitstag (r); 2. Werktag (r)

Vesper (e)

werktags

1. arbeitslos; 2. berufslos; 3. Arbeitslose (r)(e)

Arbeiter (r)

Arbeiterbewegung (e)

Arbeiterklasse (e)

Arbeiterpartel (e)

Arbeitheim (s)



1. Assistent (r); 2. Mitarbeiter (r)

Kollege (r)

Arbeitnehmer (r)

Mur (e)

1. Geranie (e); 2. Pelargonie (e)

Most (r)

Senf (r)

müssen

1. ausweisen; 2. deuten

bezeigen

verraten

beweisen s.

gebaren

Zeiger (r)

Kennziffer (e)

Zeigefinger (r)

Schaubude (e)

Gaukler (r)

Museum (s)

aufspielen

Arbeit (e)

Kunstwerk (s)

Kunststoff (r)

Kunstleder (s)

1. Baudenkmal (s); 2. Kunstdenkmal (s)

1. kunsterfahren; 2. kunstsinnig

Liebhaber (r)

Werkstatt (e)

Kunstschatz (r)

1. Eiskunstlauf (r); 2. Kunstlauf (r)

Eiskunstläufer (r)

Betrieb (r)



Wirksamkeit (e)

1. arbeiten; 2. fungieren; 3. funktionieren

wirken

operieren

betätigen s.

betätigen

Stelze (e)

Programm (s)

Sendeschluß (r)

1. Schicht (e); 2. Arbeitsschicht (e)

Instrument (s)

Mechaniker (r)

Atelier (s)

Operation (e)

1. Operationsraum (r); 2. Operationssaal (r)

Prothese (e)

1. Bau (r); 2. Pflege (e)

Operation (e)

Bau (r)

ungebildet

wild

Unkultur (e)

Bildung (e)

Kulturgesichte (e)

bilden s.

gesittet

Kultur (e)

Künstler (r)

Kunst (e)

1. künstlerisch; 2. kunstmäßig

Künstlerin (e)

Werkführer (r)

a.G. (als Gast)

nationalistisch

1. Rohr (s); 2. Schilf (s)

Pritsche (e)

1. Beinkleid (s); 2. Hose (e)

1. Bug (r); 2. Bügelfalte (e)

Hosenbein (s)

Hosenträger (r)



hochbedeutend

weitläufig

hochgebildet

gr. (groß)

hochbegabt

leistungsstark

groß

Großmutter (e)

Großvater (r)

1. Oheim (r); 2. Ohm (r); 3. Onkel (r)

Baßgeige (e)

Großbritannien

hochverdient

Großwirtschaft (e)

überlaut

Karwoche (e)

Lupe (e)

Vergrößerungsglas (s)

1. großjährig; 2. mündig; 3. volljährig

Botschafter (r)

Botschaft (e)

1. großherzig; 2. großmütig

Großmut (e)

Edelmut (r)

1. Muhme (e); 2. Tante (e)

hochgeschossen

Erhöhung (e)

größerenteils

Hochofen (r)

vielmal

1. glückselig; 2. herzensfroh

überwach



hart

mächtig

saugrob

urplötzlich

herzlich

sehr

gar

vielgeliebt

steinalt

arg

über

rein

zu

höchstwahrscheinlich

1. harthörig; 2. schwerhörig

Karfreitag (r)

hochachten

hochhalten

Hochachtung (e)

hochgeehrt

Größe (e)

großmäulig

zahlreich

großäugig

großartig

großelterlich

Großeltern (Pl.)

1. Großreinemachen (s); 2. Reinemachen (s); 3.

Reinmachen (s)Großbetrieb (r)

Großwirtschaft (e)



Hochwild (s)

Großstadt (e)

mondän

nobel

großzügig

Größenwahnsinn (r)

großtuerisch

nanu

für +A

1. an +A; 2. zu +D

bei +D

b. (bei/beim)

Tag (r)

tagtäglich

Sonne (e)

gebräunt

Nachtgleiche (e)

Sonnenaufgang (r)

Tageslicht (s)

Sonnenschein (r)

Sonnenfinsternis (e)

tagelang

Postsachen (Pl.)

Tagespresse (e)

Tageblatt (s)

tagsüber

Hort (r)

1. Journal (s); 2. Tagebuch (s)

Faulpelz (r)

Sonnenuntergang (r)

tagelang

Neapel

täglich

1. sonnig; 2. -tägig

sonnen (s.)

Tag (r)



untertags

tags

Wohnzimmer (s)

Tagesschicht (e)

Sonnenblume (e)

Sonnenstrahl (r)

Tageszeit (e)

Tagelohn (r)

Sonnenstich (r)

Kalender (r)

1. Apfelsine (s); 2. Orange (e)

orange

Orange (s)

Narzisse (e)

Mispel (e)

Hochzeitsreise (e)

Schnupfen (r)

verschnupft

Örter (r)

DDR (Deutsche Demokratische Republik)

Saft (r)

näßlich

feucht

naß

Nässe (e)

Feuchtigkeit (e)

naßfest

Vergißmeinnicht (s)

negativ

neckisch

Neger (r)

viereinhalb

vierseitig

vier

1. Quart (e); 2. viertel

1. Quartal (s); 2. Vierteljahr (s)

vierte



Viertelstunde (e)

Viertel (s)(r)

Quart (s)

viertens

vierstöckig

Vierer (r)

Vier (e)

vierjährig

viertausend

viererlei

vierbeinig

viertägig

viertägig

vierhundert

vierfach

Viereck (s)

viereckig

viersitzig

Viertakter (r)

vierzig

vierzigste

vierziger

Vierzig (e)

Quadrat (s)

Quadratwurzel (e)

Quadratmeter (s)

quadrieren

zuweilen

weiland

1. einige; 2. etlich

paar

etlichemal

beschwerlich

Schwerarbeiter (r)

schwer

wuchten

unfügsam

schwerlich

schwerfallen

Schwermetall (s)



schwerfällig

grollen

Groll (r)

Schwierigkeit (e)

Schwere (e)

dir

mir

ihm

ihr

heranwagen (s.)

fallen

Anlauf (r)

losziehen

1. anlaufen; 2. anrennen

ihnen

herangehen

rammen

1. losfahren; 2. losgehen

stemmen

anlehnen

anspringen

anprallen

stoßen auf +A

euch

uns

ohne +A

1. entbehren; 2. missen



vermissen

1. unabkömmlich; 2. unentbehrlich

abkömmlich

entbehrlich

1. Geschlecht (s); 2. nein

undurchsichtig

Nichtraucher (r)

1. ungerade; 2. ungrade

unverkäuflich

kein/keine/kein

unbesetzt

unwichtig

überhören

inoffiziell

vergönnen

ungezwungen

ungefällig

1. unausgiebig; 2. unergiebig

unerwünscht

1. nichtentsprechend; 2. ungemäß

unmaßgeblich

unweit +D/+G

unaufrichtig

ungeahnt

nicht

1. mißlingen; 2. mißraten

mißglücken

unglaubwürdig

unratsam

unvollständig

mißfallen

unwissentlich

unwissenschaftlich



unwirklich

stumm

sprachlos

Stummfilm (r)

gelt

verschieden

mancher/manche/manches

manch

1. edel; 2. hochwertig; 3. vollblütig

1. adelig; 2. adlig

1. veredeln; 2. vergüten

hochherzig

Adel (r)

edelherzig

deutsch

DM (Deutsche Mark)

Deutsch (s)

Rotwelsch (s)

Niederlande (Pl.)

niederländisch

Deutschland

Deutschtum (s)

Filz (r)

filzig

geschweige

1. geschlechtlich; 2. venerisch; 3. einige

etliches

gewissenmaßen

einigermaßen

verneinend

unlängst

neudrings

Schlendrian (r)

zeugen

Nation (e)

national



Nationalbewußtsein (s)

Nationalfarben (Pl.)

Nationalfeier (e)

Nationalmannschaft (e)

Landestracht (e)

1. Nationalität (e); 2. Volkstum (s)

Sippe (e)

international

Völkerrecht (s)

1. Länderkampf (r); 2. Länderspiel (s)

Internationalismus (r)

internationalisieren

Geschlecht (s)

geschlechtlich

Neonröhre (e)

Volk (s)

Volkslied (s)

Volksweise (e)

Bevölkerung (e)

Volkswirtschaft (e)

Volksarmee (e)

völkisch

Volksdemokratie (e)

volkstümlich

Volkstanz (r)

volksmäßig

Volksschule (e)

Volksrepublik (e)

Volksmärchen (s)

Volksbildung (e)

Volkskunst (e)

Volkskunde (e)

Volkszählung (e)

bevölkerungszanahme (e)

Volksabstimmung (e)

1. populär; 2. volkstümlich

Popularität (e)

unbeliebt

Volksbrauch (r)

menschenleer



Völkerwanderung (e)

1. Trachenkleid (s); 2. Volkstracht (e)

Volksmusik (e)

namens

Name (r)

namens

Erziehung (e)

Zucht (e)

Pädagogik (e)

1. unerzogen; 2. ungezogen

1. Erzieher (r); 2. Artikel (r); 3. Geschlechtswort (s)

Ziehmutter (e)

Ziehvater (r)

1. Pension (e); 2. Pensionat (s)

Erzieherin (e)

Zieheltern (Pl.)

Pflegeeltern (Pl.)

Ziehkind (s)

1. Nennwert (r); 2. Nominalwert (r)

namhaft

lachen

Gelächter (s)

Gelächter (s)

1. belachenswert; 2. lächerlich

bloßstellen

heißen

namentlich

Denkwürdigkeit (e)

Nenner (r)

Karte (e)

nominell

1. Fürwort (s); 2. Pronomen (s)

Register (s)

Namenstag (r)

verlesen

Nennwort (s)

Deklination (e)

1. Namensschild (s); 2. Schild (s)

namenlos

dareinschauen



gucken

zuschauen

schauen

sehen

Schau (e)

Erachten (s)

1. Differenzen (Pl.); 2. Unstimmigkeit (e)

Zuschauer (r)

Schauer (r)

Zuschauerraum (r)

Zuschauertribüne (e)

Nil (r)

Stickstoff (r)

Stickoxid (s)

Nockerl (s)

Nomade (r)

normal

Norweger (r)

norwegisch

Norwegen

ja

Notizbuch (s)

1. Feuilleton (s); 2. Novelle (e)

November (r)

Weib (s)

wachsen

Frauenarzt (r)

Schluß (r)

Dameeinzel (s)



Damenkonfektion (e)

weiblich

Damenbekleidung (e)

Käuferin (e)

weibisch

Weibchen (s)

Geiß (e)

Löwin (e)

Füchsinn (e)

Wölfin (e)

Schwertlilie (e)

1. ledig; 2. unverhiratet

Zuwachs (r)

Anwuchs (r)

anwachsen

zunehmen

vergrößern s.

wachsen

heben

Hebung (e)

Zögling (r)

1. Gewächs (s); 2. Pflanze (e)

Pflanzenkunde (e)

Vegetation (e)

Schwester (e)

Wuchs (r)

Wachstum (s)

null

Null (e)

W (Westen)

1. i.P. (in Pension); 2. i.R. (im Ruhestand)

quäken

Herde (e)

leutselig

Schleim (r)

Nacken (r)



Hals (r)

störrig

halsstarrig

steifnackig

verschroben

Halswirbel (r)

1. Binde (e); 2. Krawatte (e); 3. Schlips (r)

Halsband (s)

Halsband (s)

Genick (s)

halsbrecherisch

1. Geifer (r); 2. Speichel (r)

Spucke (e)

schlecken

Bündel (s)

genäschig

Leckerbissen (r)

schleimig

Schleim (r)

Sommer (r)

Sommerfrische (e)

Pappel (e)

sommerlich

Sommerferien (Pl.)

Sommerschlußverkauf (r)

Hochsommer (r)

Spieß (r)

Spießer (r)

Nachsommer (r)

miauen

Heft (s)

Schaft (r)

würgen

Schlucken (s)

1. Schlund (r); 2. Speiseröhre (e)

Idiom (s)



Sprache (e)

Zunge (e)

sprachkundig

Sprachgefühl (s)

Sprachforscher (r)

sprachlich

Mundart (e)

dialektisch

1. Grammatik (e); 2. Sprachlehre (e)

Sprachkurs (r)

Sprachstudium (s)

Sprachgebiet (s)

Sprachwissenschaft (e)

Sprachprüfung (e)

Sattel (r)

Gewinn (r)

Gewinn (r)

profitabel

Sattelschlepper (r)

wiehern

Gewieher (s)

Treffer (r)

deutlich

barsch

roh

roh

Rohgewicht (s)

1. Rohmaterial (s); 2. Rohstoff (r)

Rohmaterialversorgung (e)

Rohkost (e)

Rohseide (e)

Teig (r)

Marder (r)

schnarchen

Pfeil (r)

Öffnung (e)

Schlitz (r)

Schlund (r)

erklären s.



schnurgerade

hinausgehen

pfeilschnell

freimütig

freiherzig

offen

Hochsee (e)

Offenheit (e)

Freimut (r)

1. offenherzig; 2. treuherzig

glatt

bekunden

Publikum (s)

öffentlich

Öffentlichkeit (e)

veröffentlichen

bekanntgeben

offenbar

schneiden

Birke (e)

naßkalt

Lymphdrüse (e)

Ouvertüre (e)

aufstehen

offenlassen

aufhalten

acht

achte

Achtei (r)(s)

achtens

Achter (r)

Acht (e)

achtjärig

achttausend

achterlei

achtmonatig



achtstellig

achtseitig

achtstündig

achtzig

achtzigste

achthundert

achtmal

1. Fährte (e); 2. Spur (e)

drücken

verschollen

Druck (r)

1. drückend; 2. erdrückend; 3. schwül

dumpf

Druck (r)

Moment (s)

Nachdruck (r)

eindringlich

nachdrüklich

flugs

Presse (e)

Druckschrift (e)

druckfertig

1. Buchdrucker (r); 2. Drucker (r)

Druckerei (e)

verfolgen

Elend (s)

Krüppel (r)

verkrüppelt

darben

elend

jämmerlich

kümmerlich

jammervoll

1. erdrückend; 2. schwerwiegend; 3. triftig

gedrückt

spüren

nachforschen

1. Erhebung (e); 2. Untersuchung (e)



spurlos

drucken

Druck (r)

Druckschrift (e)

1. Druck (r); 2. Drucksache (e); 3. Druckschrift (e)

Vordruck (r)

Spurweite (e)

Spur (e)

stöhnen

ächzen

wimmern

winseln

Liegestuhl (r)

Ruhestand (r)

Ruhezustand (r)

Ruhe (e)

Fassung (e)

1. West; 2. Westen

westwärts

Westen (r)

westlich

Westbahnhof (r)

westlich

1. Pension (e); 2. Rentne (e)

Rente (e)

1. Pensionär (r); 2. Pensionist (r); 3. Rentner (r)

1. Pensionistin (e); 2. Rentnerin (e)

pensionirien

beruhigt

ruhig

gesetzt

gefaßt

still

Ruhesessel (r)

lagern

basieren



ruhen

Quittung (e)

1. ruhelos; 2. unruhig

beunruhigen

beunruhigen s.

Unrast (e)

Unruhe (e)

quittieren

stillhalten

stillbleiben

gewährleisten

darbieten

dehnbar

ziehbar

Reck (s)

1. dehnen s.; 2. strecken s.

1. ergreifen; 2. greifen

reichen

klitschig

Ausläufer (r)

schinden

scheren

Made (e)

Getriebe (s)

1. kribbeln; 2. schwärmen

wimmeln

ach

Stde. (Stunde)

Oase (e)

Ozean (r)

Überseedampfer (r)

miesmachen

abgestanden

Tändelmarkt (r)

Plunder (r)

Alteseisen (s)

Schrott (r)

1. dorthin; 2. Ode (e)



hin

dahin

vergeben

Vergebung (e)

aufstellen s.

anstellen s.

anstellen

drüben

zunicken

hinschleppen

anlocken

zuwerfen

anbrennen

zulassen

Hinkunft (e)

zukommen

anmachen

aufmerken

Rücksichtsnahme (e)

hinwenden

hinwenden s.

antragen

zubringen

hinziehen

vergeben

zuerkennen

zusprechen +D +A

Zusprechung (e)

hinzukommen

dazukommen

hingeraten

anklammern

Zuruf (r)

draußen



Zuzug (r)

1. anbinden; 2. anknüpfen

antreten

herantreten

anschleichen

zustoßen

1. begeben; 2. hingehen; 3. hinziehen

Hinweg (r)

heranwagen (s.)

hinzeigen

1. herhalten; 2. reichen

zuströmen

anströmen

Hinblick (r)

Anflug (r)

anfahren

anstiffen

andrängen

hinhalten

dahingehören

hingehören

gehörig

hinsetzen

anrücken

andrängen s.

anschwimmen

1. Hinfahrt (e); 2. Hinreise (e)

hinzusetzen s.

hinsetzen s.

hinsetzen

hinschlagen

aufschlagen

1. hinhauen; 2. schmettern

hauen

anspringen



anschlagen

Hinweg (r)

zutragen

heranziehen

anziehen

hinziehen

hinwegsetzen

Oder (e)

altmodisch

altväterisch

altertümlich

Grube (e)

Bau (r)

althochdeutsch

Offensive (e)

Grund (r)

Ursache (e)

Stifter (r)

Diplom (s)

dipl. (diplomiert)

Diplom (s)

Diplomingenieur (r)

Dokument (s)

Urkunde (e)

Stempelmarke (e)

1. Altertum (s); 2. Antike (e)

klug

gescheit

klügeln

Klugheit (e)

1. anstiffeb; 2. schaffen; 3. verschulden; 4. zufügen

antun



bringen

bewirken

verursachen

ursächlich

unklug

unvernünftig

Lehrfilm (r)

Oktober (r)

Öl (s)

Olive (e)

Ölbild (s)

Ölheizung (e)

Ölsardine (e)

Ölsaaten (Pl.)

Ölgewächse (Pl.)

Ölstand (r)

italienisch

Italiener (r)

Italien

billig

S. (Seite)

Seite (e)

Flanke (e)

Rippenfleisch (s)

Beiwagen (r)

Beifahrer (r)

Seitenblick (r)

umlegen s.

seitwärts

seitlich

seitlich

Lösung (e)

olympisch

Olympiasieger (r)

Schere (e)



Blei (s)

bleiern

bleischwer

löschen

löschen

pfropfen

schirmen

Obhut (e)

Hut (e)

Altar (r)

unauslöschbar

löschbar

tauen

1. Schmelze (e); 2. Tauwetter (s)

Taupunkt (r)

Schmelzgrenze (e)

verlesen

unleserlich

Lektüre (e)

Leser (r)

Lesebuch (s)

belesen

tauen

Schmelze (e)

sovielmal

dergestalt

manchmal

bisweilen

1. Eierkuchen (r); 2. Pfannkuchen (r)

Omelett (s)

Zinn (s)

auf +D

per +A



altdeutsch

zu +D

an +D

dorther

Oper (e)

Opernsänger (r)

Opernhaus (s)

Operette (e)

Optik (e)

Stunde (e)

Uhr (e)

Stundenlohn (r)

1. allstündlich; 2. stündlich

stundenweise

Stundengeschwindigkeit (e)

Stundenplan (r)

Uhrmacher (r)

Stundenzahl (e)

stundenlang

Gehwerk (s)

Uhrband (s)

brüllen

Gebrüll (s)

Orgel (e)

Flieder (r)

Organist (r)

Riese (r)

kolossal

gigantisch

riesig

Rüssel (r)

Scheitel (r)

Zinne (e)

Giebel (r)

russisch



Russe (r)

Russin (e)

Russisch (s)

Löwe (r)

Rußland

Nase (e)

Schnauze (e)

Nasenflügel (r)

näseln

Nüster (e)

schneuzen s.

schneuzen

Nashorn (s)

Spindel (e)

Rolle (e)

Ursula

Land (s)

Parlament (s)

Landesgrenze (e)

Ländername (r)

Landesmeister (r)

landgültig

Landregen (r)

Jahrmarkt (r)

landesüblich

1. Chaussee (e); 2. Landstraße (e)

Ortophäde (r)

Arzt (r)

ärztlich

medizinisch

Ordination (e)

1. Ordination (e); 2. Ordinationsraum (r); 3. Sprechzimmer

(s)Bereitschaftsdienst (r)

1. abhelfen; 2. reparieren

1. Medikament (s); 2. Medizin (e)

Medizin (e)

meuchlings

pirschen

stupid



albern

unsinnig

1. Geißel (e); 2. Peitsche (e)

geißeln

Stürmer (r)

1. belagern; 2. bestürmen

stürmen

1. Hostie (e); 2. Oblate (e); 3. Waffel (e)

Säule (e)

Kolumne (e)

dividieren

geben

1. Abt. (Abteilung); 2. Kl. (Klasse)

Sparte (e)

Abteilung (e)

Klasse (e)

Primus (r)

Klassenkampf (r)

sortieren

klassenbewußt

1. Anteil (r); 2. Teil (r)(s)

anheimfallen

Abteilungsleiter (r)

Prädikat (s)

Zensur (e)

Note (e)

Dividend (r)

1. Division (e); 2. Teilung (e)

ungeteilt

unteilbar

Teiler (r)

Teilung (e)

teilen s.

Teilung (e)

österreichisch

Österreicher (r)

seit +D

dort

dabeisitzen



dortlassen

stehenlassen

Heim (s)

daheim

eingesessen

heimisch

Anreiner (r)

dabeibleiben

klebenbleiben

Kaution (e)

bewahren s.

wahren s.

zurückhalten

oval

Altstadt (e)

Verwahrung (e)

Protest (r)

behutsam

vorsichtig

bedächtig

Vorsicht (e)

Overall (r)

Vorsichtsmaßregel (e)

1. Kindergarten (r); 2. Spielschule (e)

Kindergärtnerin (e)

Sauerstoff (r)

Ozon (s)

Ozonloch (s)

Ozonschicht (e)

er

es

sie

spülen

gurgeln

ausschweifen

Buchtung (e)

1. Bai (e); 2. Bucht (e); 3. Busen (r)

1. Edmund; 2. Eugen

sie



faustdick

boxen

Faust (e)

Boxen (s)

Faustkampf (r)

Boxer (r)

Boxkampf (r)

Ochse (r)

Zaunkönig (r)

Bullauge (s)

Schoß (r)

Schoßhund (r)

Stich (e)

Anzug (r)

Kleidung (e)

Toilette (e)

kleiden s.

Toilette (e)

Erguß (r)

Sturzgut (s)

Schmelzkäse (r)

ergießen s.

selbständig

Selbständigkeit (e)

verselbständigen (s.)

flügge

Selbstbildnis (s)

Selbstkritik (e)

Selbstvertrauen (s)

selbstgefällig

1. Autobiographie (e); 2. Lebenslauf (r); 3.

Selbstbiographie (e)Selbstgefähl (s)

köpfig

rechthaberisch

eigensinnig

Eigensinn (r)

gedankenlos

Eigentor (s)

Selbstmord (r)



Feuerzeug (s)

eigenmächtig

Einbildung (e)

1. Anlasser (r); 2. Selbstandlasser (r)

Selbsterkenntnis (e)

freiwillig

unwillkürlich

Willkür (e)

Willkührherrschaft (e)

Selbstbediegung (e)

Selbstbediegungsgeschäft (s)

Selbstbediegungsgaststätte (e)

Selbstkosten (Pl.)

enthaltsam

Ihnen

gießen

schütten

1. Gießerei (e); 2. Guß (r)

Guß (r)

Gießerei (e)

Gußeisen (s)

1. gießen; 2. spritzen

Gießkanne (e)

Sprengwagen (r)

Selbstbewußtsein (s)

unbewußt

bewußtlos

1. bewußt; 2. selbstbewußt

Guß (r)

1. Mäßigung (e); 2. Selbstbeherrschung (e)

Notwehr (e)

Selbstverteidigungssportart (e)

Eigennutz (r)

1. selbstlos; 2. uneigennützig

1. egoistisch; 2. selbstsüchtig

Wache (e)

Wächter (r)

Wärter (r)

Hüter (r)

Teufel (r)



teuflich

alt

Alte (e)

Alte (r)

ältlich

bewachen

Verwahrung (e)

unbewacht

hüten s.

1. Funkstreife (e); 2. Runde (e)

rasen

tobsüchtig

rasend

Wache (e)

Bewachung (e)

überwachen

wachen

armanisch

Armenier (r)

1. Feldwebel (r); 2. Wachtmeister (r)

Major (r)

Erzfeind (r)

ewig

Erblasser (r)

Ewigleit (e)

Eigentumswohnung (e)

ererbt

erben

erblich

erblich

1. Erbe (e); 2. erblich

Erbin (e)

Erbteil (r)(s)

Erbschaft (e)

Erbe (s)

hinterlassen

vererben

immergrün



mahlen

Freude (e)

freudig

Besatzung (e)

Posten (r)

Wache (e)

Wache (e)

1. Polizeistube (e); 2. Wache (e)

erfreuen s.

freuen s.

Wahn (r)

irrsinnig

wahnsinnig

irr

Tollheit (e)

Wahnsinn (r)

1. erfreulich; 2. freudig

freudig

1. Strudel (r); 2. Wirbel (r)

Wirbel (r)

Gefreite (r)

1. Ahnfrau (e); 2. Urahne (e); 3. Urmutter (e)

1. Ahn (r); 2. Stammvater (r); 3. Urahn (r); 4. Urvater (r)

Uraufführung (e)

Urmensch (r)

Urwald (r)

uralt

1. Urzeit (e); 2. Vorzeit (s)

vorzeitlich

Urgemeinschaft (e)

Urbewohner (r)

ururalt

zusammenpacken

zusammen

addieren

1. fügen; 2. zusammenstellen

aufstellen



verabreden s.

verkuppeln

rollen

Knirps (r)

Faltboot (s)

Klappstuhl (r)

drachten

vereinigen

verträglich

zusammenfallen

verschwören s.

1. Komplott (s); 2. Verschwörung (e)

Verschwörer (r)

1. unvereinbar; 2. unverträglich

zusammenschließen

zusammenschließen s.

einfangen

zusammenfassen

Zusammenfassung (e)

zusammenlaufen

verfließen

verschlingen

verflechten s.

gerinnen

zusammenlaufen

zusammenhängen

Zusammenhang (r)

Beziehung (e)

1. zusammenhanglos; 2. zusammenhangslos

schnüren

heften

1. Ansatz (r); 2. Betrag (r); 3. Summe (e)

summen

krümmen s.

unvereinbar

versammeln

1. ansammeln; 2. horten

sammeln

überschlagen

abstimmen



zusammenstimmen

einstimmen

scharren

vergleichen

Vergleich (r)

unvergleichbar

zusammenrufen

zusammentragen

zusammenziehen

zusammenziehen s.

zuziehen s.

1. zusammenfügen; 2. zusammenpassen

1. Fügung (e); 2. Gefüge (s)

zusammenfügen s.

reimen s.

zusammenpassen

1. Kränzchen (s); 2. Zusammenkunft (e)

anschließen

verkuppeln

verknüpfen

verschränken

Verkettung (e)

Verkettung (e)

1. verketten s.; 2. verknüpfen s.

raffen s.

zerschrammen

1. durcheinanderbringen; 2. vermischen

vermengen

bekleckern

zusammenziehen

verbinden

Zufahrtstraße (e)

Fühlung (e)

Verbindung (e)

verwickeln

verwinden

1. verwirren; 2. wirren

verwickeln s.

wirren s.



verwirrt

auseinanderkommen

verketten

einlaufen

zusammengehen

1. anwachsen; 2. verwachsen

verwachsen

ballen

verschmelzen

verschmelzen

1. Umsturz (r); 2. Zusammenbruch (r); 3. Zusammensturz

(r)stürzen

zusammenstürzen

zusammenpacken

stapeln

umsinken

brechen

zusammenbrechen

sämtlich

gesamt

1. insgesamt; 2. zusammen

scharen s.

Gesamtheit (e)

Allheit (e)

zusammenrechnen

zusammennehmen

zusammenraffen

Sammlung (e)

zusammennehmen s.

zusammenraffen s.

sammeln s.

erholen s.

fassen s.

ausscheiten

räumen



zusammentreffen

zusammengehörig

schlängeln

zusammensetzen

vertauschen

verwechseln

zusammensetzen

stoßen

gedrängt

stoßen

zertrümmern

kaputt

Zusammenstoß (r)

zusammentreten

Zusammenstoß (r)

1. zusammenprallen; 2. zusammenstoßen

zerhacken

entzweien s.

verfeinden s.

zerwerfen s.

verfeinden

entzweien

durcheinander

herumreden

herumschlagen

Hin und Her (s)

Durcheinander (s)

zusammenziehen

scharen

zusammenschließen

verwirren s.

verkrachen (s.)

quetschen

zermalen

1. schrumpfen; 2. verschrumpfen

eingehen

Einklang (r)

übereinstimmen

stimmen

Gesamtbild (s)



Gesamtfläche (e)

Urureltern (Pl.)

Ureltern (Pl.)

Pfad (r)

grau

Herbst (r)

Winterfrucht (e)

herbstlich

Pfirsich (r)

1. aufrichtig; 2. deutlich

gerade

offen

stacheln

Trieb (r)

Instinkt (r)

Stipendium (s)

instiktiv

anregen

Antrieb (r)

Sporn (r)

Anreiz (r)

Trieb (r)

grauen

Steg (r)

Maultier (s)

ihn

Schock (r)

fünf

fünfstöckig

fünfjährig

Fünfjahrplan (r)

fünftausend

fünferlei

1. Einfall (r); 2. Idee (e)

launig

fünftel

fünfte



Fünftel (r)(s)

fünftens

Fünfer (r)

Fünf (e)

fünfhundert

fünfmal

Fünfkampf (r)

fünfzig

fünfzigste

1. fünfziger; 2. Fünfziger (r)

Fünfzigjahre (Pl.)

Fünfzig (e)

Fünfzigerin (e)

legieren

Gürtel (r)

1. gürten; 2. umgürten

Zone (e)

Reh (s)

Sintflut (e)

Wwe. (Witwe)

verwitwet

Witwe (e)

Witwer (r)

Pkt. (Punkt)

Beize (e)

Klecks (r)

1. Kaldaune (e); 2. Kuttel (e)

Lerche (e)

Bank (e)

Boden (r)

Dachboden (r)

Dachfenster (s)

Dachstube (e)

Fußboden (r)

dielen

Loge (e)

mutwilllig

übermütig

Übermut (r)

Schauer (r)(s)



Schuppen (r)

Schober (r)

Schild (r)

Pakistan

Paul

Schiefer (r)

Flasche (e)

Flaschenmilch (e)

1. Eierkuchen (r); 2. Palatschinke (e); 3. Pfannkuchen (r)

Deckmantel (r)

1. Brantwein (r); 2. Schnaps (r)

schnapsen

Diele (e)

Steg (r)

Palme (e)

Palast (r)

Schloß (r)

Lauf (r)

Bahn (e)

Laufbahn (e)

Bahnarbeiter (r)

Bahnhof (r)

Berufswahl (e)

Bewerbung (e)

Preisausscheiben (s)

bewerben s. +A

Sofa (s)

Baumwolle (e)

Sweatshirt (s)

Klage (e)

beschweren s. +über +A

beklagen s. +bei +D +über +A

Panzer (r)

panzern

Panzerkasse (e)

Panzerzug (r)

stocken

Stockung (e)

panieren



Pension (e)

Priester (r)

Papst (r)

Papagei (r)

päpstlich

priesterlich

Papier (s)

Blatt (s)

Papiermesser (s)

Tüte (e)

Überschlaglaken (s)

Paprika (r)

Kasperie (r)(s)

Paprikahuhn (s)

1. Geistlichkeit (e); 2. Priesterschaft (e)

Priesteramt (s)

Priesterweihe (e)

Pantoffel (r)

Paar (s)

Dunst (r)

1. Paradeis (r); 2. Tomate (e)

Paradies (s)

korken

Kork (r)

Spinat (r)

1. Befehl (r); 2. Geheiß (s)

Gebot (s)

Kommandant (r)

Befehlshaber (r)

1. Dienststelle (e); 2. Kommando (s)

heißen

1. gebieterisch; 2. herrisch

Gebieter (r)

Kommando (s)

winzig

dampfig

1. Bauer (r); 2. Landmann (r)

Bäuerin (e)



Bauerntum (s)

1. ungleich; 2. unpaar; 3. unparteiisch

1. ungerade; 2. ungrade

Feuerglut (e)

Glut (e)

Duell (s)

Zwiegespräch (s)

Panther (r)

Parallele (e)

1. parallel; 2. Parallele (e)

Parität (e)

Schleuder (e)

Paris

Pariser (r)

Extrawurst (e)

1. Park (r); 2. Parkanlage (e)

Gesims (s)

Sims (r)(s)

Parkett (s)

parken

Parkplatz (r)

Parkwärter (r)

brachliegen

brach

1. Kissen (s); 2. Polster (r)(s)

Polstersitz (r)

Pärchen (s)

Perücke (e)

1. dünsten; 2. schmoren

Handschlag (r)

Dunst (r)

dunsten

Schmorbraten (r)

1. gerade; 2. paar; 3. paarig

Paarlaufen (s)

Doppelspiel (s)

paaren

verbinden

begatten (s.)

paaren s.



paarmal

Partei (e)

Ufer (s)

parteiwidrig

Gönner (r)

protegieren

befürworten

Parteiverstammlung (e)

Partisan (r)

Linienrichter (r)

Parteitag (r)

Parteiorgan (s)

Partellose (e)

parteiisch

landen

stranden

Landung (e)

Parteiorgan (s)

Parteimitglied (s)

Parteibuch (s)

Parteisekretär (r)

Parteivorstand (r)

tätscheln

Passion (e)

passiv

passen

Pastete (e)

Paste (e)

1. Hirt (r); 2. Schäfer (r)

Huf (r)

Bach (r)

Druckknopf (r)

Ratte (e)

Hufeisen (s)

Patrone (e)

Patenschaft (e)

Pustel (e)

Wimmerl (s)

Pfau (r)

Rasen (r)



Wiesenteppich (r)

Knebel (r)

Pechvogel (r)

zackig

Fünfkirchen

1. Siegel (s); 2. Stempel (r)

pädagogisch

Pädagog (r)

Tritt (r)

strampeln

pedantisch

1. Flaum (r); 2. Flocke (e)

federleicht

Federdecke (e)

Daune (e)

Bäcker (r)

Bäckerladen (r)

Bäckerei (e)

Bäckerei (e)

Exempel (s)

Beispiel (s)

Musterbild (s)

Vorbild (s)

Exemplar (s)

Expl. (Exemplar)

Auflagenhöhe (e)

mustergültig

exemplarisch

vorbildlich

Windel (e)

flockig

Spreu (e)

Schimmel (r)

schimmeln

1. schimmelig; 2. verschimmelt

Klinge (e)

Freitag (r)



freitags

freitäglich

freitägig

Geld (s)

Münzenfernsprecher (r)

Geldstrafe (e)

finanzieren

Geldbrief (r)

Guthaben (s)

Geldsendung (e)

Währung (e)

1. münzen; 2. prägen

Kasse (e)

Schalter (r)

1. Börse (e); 2. Geldbörse (e)

Kassenbestand (r)

Kassier (r)

Kassiererin (e)

1. Finanz (e); 2. Finanzwesen (s)

finanziell

Finanzjahr (s)

Finanzministerium (s)

Geldwechsel (r)

Wechsler (r)

Wechselstube (e)

Münze (e)

Prägung (e)

Geldgier (e)

Pappe (e)

Prozeß (r)

Rechtshandel (r)

belangen

Minute (e)

Min. (Minute)

Brezel (e)

klagen

Bord (r)

falzen

1. Anhängsel (s); 2. Sippschaft (e)

prozessieren



periodisch

Periode (e)

Gerichtskosten (Pl.)

rieseln

berieseln

Schädlingsbekämpfungsmittel (s)

Bahnsteig (r)

Hader (r)

Hülse (e)

freilich

rechtsfällig

persisch

Perser (r)

Persien

pessimistisch

Pest

Pest (e)

Ei (s)

Petersilie (e)

Petroleum (s)

Tupfen (r)

getupft

1. tüpfelig; 2. tüpflig

sprenkeln

pünkteln

tupfen

schlaff

sprudeln

brausen

1. Champagner (r); 2. Sekt (r)

Sprudelbad (s)

Moschus (r)

Markt (r)

Pygmäe (r)

Rast (e)

Raststätte (e)



ausruhen

lagern

pikant

Schuppe (e)

schuppig

1. Augenblick (r); 2. Moment (r)

Schnappschuß (r)

momentan

Pfeiler (r)

Pilot (r)

flegelhaft

Keller (r)

Kellner (r)

Stewardeß (e)

Kellnerin (e)

Pinscher (r)

Maß (e)

Faßbinder (r)

Fink (r)

Blutegel (r)

Pfeife (e)

Klatschmohn (r)

Waschlappen (r)

Röte (e)

Pyramide (e)

pyrenäisch

Pyrenäenhalbinsel (e)

Pyrenäen (Pl.)

geröstet

Gimpel (r)

rot

rötlich

rotfleckig

röten

röten s.

rotbäckig

Pyrotechnik (e)

Pyrotechniker (r)

Pille (e)



blinzeln

zischen

1. schüren; 2. stochern

Schüreisen (s)

1. schmierig; 2. schmutzig

dreckig

unrein

trödeln

Schmutz (r)

Dreck (r)

Pistole (e)

Forelle (e)

pythagoreisch

Flur (r)

Pyjama (r)(s)

z.B. (zum Beispiel)

Pfarre (e)

Pfarrer (r)

Plenarsitzung (e)

Klatsch (r)

Schwatzbase (e)

plaudern

klatschen

tratschen

Plombe (e)

1. dickbäuchig; 2. wanstig

fettbäuchig

Sauwetter (s)

1. Pfuhl (r); 2. Pfütze (e)

Maul (s)

1. Maulschelle (e); 2. Ohrfeige (e); 3. Watsche (e)

Pogatsche (e)

1. Heide (r); 2. heidnisch

Heidentum (s)

Gepäck (s)

Gepäckstück (s)

Gepäckschein (r)

Kredenz (e)

Spinne (e)

1. Spinnengewebe (e); 2. Spinngewebe (e)



Hölle (e)

Kotzen (r)

Pult (s)

Bürger (r)

bürgerlich

zivil

Mittelstand (r)

Bürgermeister (r)

Bürgermeisteramt (s)

Bürgerschaft (e)

Mitbürger (r)

Zivilbevölkerung (e)

Polyp (r)

Politik (e)

politisch

Politökonomie (e)

Politiker (r)

politisch

politisieren

Pollen (r)

Pollenallergie (e)

T-Shirt (s)

Wanze (e)

verwanzt

Pol (r)

1. Steckkissen (s); 2. Windel (e)

Wickelkind (s)

Gepränge (s)

1. Pracht (e); 2. Staat (r)

Prunk (r)

1. köstlich; 2. trefflich

prunkvoll

famos

prachtvoll

pompös

prunken

1. Morgenrock (r); 2. Schlafrock (r)

Punkt (r)

punkt

1. ungenau; 2. unpünktlich



Pünktchen (s)

fein

pünktlich

präzis

1. genau; 2. strikt

eben

strikte

Pünktlichkeit (e)

Genauigkeit (e)

Strichpunkt (r)

Punktrichter (r)

Punktzahl (s)

Punktrennen (s)

Punktekampf (r)

Karpfen (r)

1. Plache (e); 2. Plane (e)

Schmöker (r)

Popmusik (e)

Pulver (s)

Staub (r)

1. Gängelband (s); 2. Hundeleine (e)

Leine (e)

Knorpel (r)

Porzellan (s)

1. Puderzucker (r); 2. Streuzucker (r)

mürb

pulverisieren

stauben

klopfen

Sand (r)

1. pulverig; 2. staubig

preußisch

Preuße (r)

Preußin (e)

Preußen

1. Putztuch (s); 2. Staublappen (r); 3. Staubtuch (s)

Staubsauger (r)



staubsaugen

1. zuschlagfrei; 2. zuschlagsfrei

portugiesisch

Portugiese (r)

Portugiesisch (s)

Portugal

Streifzug (r)

streifen

Pore (e)

1. stauben; 2. stäuben

Staubgefäß (r)

abgestanden

Post (e)

Poststempel (r)

Postpaket (s)

Porto (s)

1. Postfach (s); 2. Postschließfach (s); 3. Schließfach (s)

postwendend

pw. (postwendend)

Postverkehr (r)

Postamt (s)

postalisch

Posteinlieferungsschein (r)

Postleitzahl (e)

Postgebühr (e)

Postkutsche (e)

Postillion (r)

Postkasten (r)

Postbote (r)

Postsparbuch (s)

Postanweisung (e)

Hummel (r)

Notbett (s)

Ersatz (r)

Zuschlag (r)

Potenz (e)

Potential (s)

potentiell

Zuschlagskarte (e)

Anhänger (r)



1. Ersatz (r); 2. Nachtrag (r)

Beisatz (r)

Zulage (e)

nachholen

einholen

unersetzlich

Spottgeld (s)

Ersatz (r)

Notsitz (r)

Schwarzfahrer (r)

positiv

Stange (e)

posieren

Preßburg

übernehmen s.

protzen

Protz (r)

quirlen

sengen

Stachelbeere (e)

Prag

Prager (r)

Praline (e)

Prädestination (e)

predigen

Prediger (r)

Prämie (e)

Präparat (s)

Propst (r)

Prärie (e)

Presse (e)

Presbyterianer (r)

pressen

Preßhaus (s)

Pritsche (e)

Primas (r)

primitiv



Primzahl (e)

privatisieren

Prisma (s)

Probe (e)

1. Probierbüste (e); 2. Puppe (e)

Probejahr (s)

1. Bewährungsfrist (e); 2. Probezeit (e); 3. Prüfzeit (e)

Prüfstein (r)

proben

Probestück (s)

prüfen

1. Probeflug (r); 2. Prüfflug (r)

Problem (s)

Problematik (e)

problematisch

produzieren s.

Produktion (e)

Prof. (Professor)

Prophet (r)

prophetisch

Profi (r)

Profil (s)

Profit (r)

profitieren

Prognose (e)

Programm (s)

programmieren

programmieren

1. programmatisch; 2. programmgemäß

Programmusik (e)

propagieren

Propaganda (e)

Werbemittel (s)

Propeller (r)

Prospekt (r)

Prostituierte (e)

Prostitution (e)

Protektion (e)

1. Protestant (r); 2. protestantisch

prot. (protestanisch)



Prothese (e)

Prototyp (r(s)

provozieren

Prosa (e)

prosaisch

Prosaiker (r)

Psychoanalyse (e)

Psycholog (r)

Psychopat (r)

Bhf. (Bahnhof)

Puder (r)

Pudding (r)

gedunsen

puffen

weich

windelweicht

Weichling (r)

Weiche (e)

platzen

Pullover (r)

Theke (e)

Truthahn (r)

Puter (r)

Pute (e)

puterrot

Punsch (r)

Buckel (r)

Höcker (r)

Pupille (e)

buckelig

1. Puritaner (r); 2. puritanisch

Büchse (e)

Flinte (e)

Pfuschenzettel (r)

Schaft (r)

Gewehrlauf (r)

Pulver (s)

1. Gewehrkolben (r); 2. Kolben (r)

pfuschen



Pußta (e)

öde

Einöde (e)

Heide (e)

verödet

Öde (e)

Untergang (r)

puffen

Pfingsen (s)

Püree (e)(s)

Bischof (r)

Bistum (s)

1. dz (Doppelzentner); 2. q (Quintal)

dazu

daran

darauf

1. auf +A; 2. in +A

antun

übergeben

1. Beigabe (e); 2. Draufgabe (e); 3. Zugabe (e); 4. Zuschlag

(r)hinzu

anhängen

aufbinden

umhängen

überhängen

nachhängen

Raab (e)

anstarren

Rabbiner (r)

überreden

zusprechen

einreden

1. bewegen; 2. bringen

gewähren

anvertrauen



vertrauen

überlassen

1. überführen; 2. überweisen

1. Raub (r); 2. Rauberei (e)

1. Räuber (r); 2. räuberisch

Raubmord (r)

Raubzug (r)

Raubüberfall (r)

1. überschlagen; 2. überstürzen; 3. umschlagen

Sklave (r)

Sklaverei (e)

treffen

stoßen

Gatter (s)

Gitter (s)

anschrauben

vergittert

Gitterwerk (s)

Funk (r)

Radio (r)(s)

Rundfunk (r)

1. Funksendung (e); 2. Rundfunksendung (e)

1. Funkanlage (e); 2. Rundfunksender (r)

Funkgerät (s)

Rundfunkübertragung (e)

Funker (r)

Funkspruch (r)

Funkwesen (s)

Radiergummi (r)

Gummi (r)

radieren

Überbau (r)

aufdrängen

auffallen

raffiniert

zuzahlen

unterschieben

anschlagen



unterstellen

unterlegen

daransetzen

Aufwand (e)

Zuwendung (e)

anschnauzen

kauen

Nachsilbe (e)

1. knabbern; 2. nagen

pappig

backen

1. pickig; 2. schmierig

reißend

Raubtier (s)

Verleumdung (e)

anhänglich

Klebstoff (r)

nagen

Kaugummi (r)

ledern

zäh

1. biegen; 2. dekriniern

Klebenpflaster (s)

Glanz (r)

strahlend

anrauchen

gewähren

vermachen

überbieten

lizitieren

Überebot (s)

passen

richten

Schwarm (r)

Rhein (r)

Rheinland (s)

schwärmen für +A

dahinterkommen

herausfinden

1. daran; 2. darauf



abfassen

betreffen

überfallen

Handstreich (r)

Überfall (r)

Zeichnung (e)

Zeichenfilm (r)

Zeichenheft (s)

schwärmen

Zeichnung (e)

1. Reißbrett (s); 2. Zeichenbrett (s)

Reißnagel (r)

Krebs (r)

laden

Löschgeld (s)

aufnötigen

aufzwingen +D +A

Rakete (e)

Stufe (e)

Rampe (e)

Stapelplatz (r)

1. Gut (s); 2. Ladung (e)

Fuhre (e)

Tracht (e)

krebsig

Faltenrock (r)

aufwenden

anheften

darauffolgend

Kai (r)(s)

Ladegewicht (s)

Magazin (s)

1. Depot (s); 2. Lager (s)

Inventur (e)

Lagerraum (r)

Stock (r)

lagern

lagern

Lagerung (e)

anhauchen



betreten

überkommen

Draufgänger (r)

versetzen

starren

1. anlächeln; 2. zulächeln

hinweisen

hindeuten

herausstellen

Runzel (e)

Kniff (r)

Falte (e)

zerren

1. bauschen; 2. runzeln

falten

1. runzelig; 2. runzlig

faltig

1. runzeln s.; 2. schrumpfen

Rendezvous (s)

Zerrung (e)

anlachen

1. Stand (r); 2. Titel (r)

Rang (r)

rangweise

Zuckung (e)

zucken

standesgemäß

Einbrenne (e)

1. Backhendel (s); 2. Backhuhn (s)

Einbrennsuppe (e)

Rührei (s)

andrücken

aufdrücken

anbrüllen

anschreien

ankleben

ankleben

1. an +A; 2. zu +D



losstürzen auf +A

anknöpfen

aufschwatzen +D +A

anheimfallen

überlisten

1. beschwindeln; 2. hineinlegen; 3. hintergehen

äffen

annieten

annageln

heften

gewöhnen s.

gewöhnen

eingewöhnen

angewöhnen

bedürfen

antreffen

anfahren

anhaften

anblicken

1. anlegen; 2. ansetzen

schlau

Schlauheit (e)

1. Bahre (e); 2. Totenbahre (e)

hinreißen

überwerfen

1. anleiten; 2. bringen

schütteln

anstimmen

reagieren

Reaktion (e)

reaktionär

Reallohn (r)

real

Realität (e)

realisieren

munkeln

knacken

netzhaut (e)

1. Empfangsbüro (s); 2. Rezeption (e)



Rezept (s)

rezeptfrei

rezeptpflichtig

Netzflügler (Pl.)

krachen

Krach (r)

Rolladen (r)

Faltenwurf (r)

längst

Prinzregent (r)

Roman (r)

Archäologie (e)

1. Frühe (e); 2. morgen

Morgen (r)

morgens

Morgenbrot (s)

Frühstück (s)

Morgensstunde (e)

frühstücken

Altbau (r)

altertümlich

unmodern

1. Altertum (s); 2. Antiquität (e)

Antike (e)

verschollen

langher

rehabilitieren

hamstern

Rätsel (s)

1. mysteriös; 2. rätselhaft

Verbogenheit (e)

Chiffre (e)

umrechnen

Rätsel (s)

Riß (r)

heiser

Fach (s)

Zwerchfell (s)



Reklame (e)

reklamieren

Werbefilm (r)

werben

Rekord (r)

Bestleistung (e)

Rektor (r)

schrecklich

beben

schauern

Musterwerk (s)

hoffen

hoffentlich

Hoffnung (e)

hoffnungslos

hoffnungsvoll

Einsiedler (r)

Gerüchtemacherei (e)

Greueltat (e)

Schrecken (r)

ordnungshalber

Ordnung (e)

Glied (s)

zurechtbringen

zurechtmachen s.

Störenfried (r)

bestimmen

verschreiben

bescheiden

bestellen

ordinieren

fügen

Sprechstunde (e)

Verordnung (e)

Erlaß (r)

Bestimmung (e)

Verfügung (e)



vorliegen

bestimmen

schalten

walten

ordnungswidrig

Bestimmung (e)

Bestimmungsort (r)

richtig

ordentlich

ordnungsgemäß

1. unordentlich; 2. unregelmäßig

Schlendrian (r)

Unordnung (e)

inszenieren

berichtigen

anstellen

rangieren

Inszenierung (e)

Regie (e)

Regisseur (r)

Spielleiter (r)

Veranstaltung (e)

1. Charge (e); 2. Dienstgrad (r); 3. Grad (r)

unregelmäßig

unerschütterlich

Orden (r)

überwichtig

äußerst

1. außerordentlich; 2. extraodinär

sonderlich

Extraschicht (e)

ungemein

außergewöhnlich



1. Polizist (r); 2. Schutzmann (r); 3. Wachmann (r)

polizeilich

1. Polizei (e); 2. Wachmannschaft (e)

Kriminalbeamte (r)

zurechtweisen

Maßregel (e)

1. Kennzeichen (s); 2. Wagennummer (e)

Nummernschild (s)

System (s)

systematisch

regelmäßig

Ordnungsliebe (e)

Systematik (e)

Ausschreitung (e)

Renaissance (e)

renovieren

Renntier (s)

Rübe (e)

1. Spaltung (e); 2. Sprung (r)

Schrunde (e)

rissig

repräsentieren

Repräsentant (r)

fliegen

1. Flug (r); 2. Flugwesen (s)

Fluglinie (e)

Flieger (r)

1. Aeroplan (r); 2. Flugzeug (s)

Flugplatz (r)

Lücke (e)

träg

genieren s.

Trägheit (e)

Faulheit (e)

Teil (r)

Partie (e)

z.T. (zum Teil)

teilweise

Partikel (e)

1. deinerseits; 2. deinersteils



besoffen

betrunken

raspeln

Reibeisen (s)

Feile (e)

gerieben

meinerseits

seitens +G

mitbeteilig

Wemfall (r)

1. beteiligt +an +D; 2. teilhaftig

Beteiligung (e)

Rate (e)

teilhaben

beteiligen

Beteiligung (e)

Teilnahme (e)

genießen

euerseits

teils

zittern

1. schlotterig; 2. schlottrig

partiell

1. Detail (s); 2. Einzelheit (e); 3. Rate (e)

ratenweise

ausführlich

1. detailieren; 2. spezialisieren

1. Ratenzahlung (e); 2. Teilzahlung (e)

Teilfrage (e)

parteiisch

beiwohnen

beteiligen s.

mittun

teilnehmen

1. mitleidig; 2. Teilnehmer (r)

1. unsererseits; 2. unserseits

Aktie (e)

Aktionär (r)

Aktiengesellschaft (e)



1. Beileid (s); 2. Teilnahme (e)

Anteil (r)

Mitleid (s)

1. Beteiligung (e); 2. Teilnahme (e)

mitleidig

Wiese (e)

Schicht (e)

aufschichten

schichten

schichten s.

Rettlich (r)

Strudel (r)

Riegel (r)

Verschluß (r)

Seeadler (r)

gefürchtet

unverzagt

unerschrocken

rasend

Revanche (e)

durch +A

Fährmann (r)

1. Lotse (r); 2. Pilot (r)

Hafenkapitän (r)

Revolver (r)

schwirren

Blechmusik (e)

Radierung (e)

Kupferstich (r)

Gravierung (e)

Grünspan (r)

Regie (e)

schrägüber

Böschung (e)

Alarm (r)



Johannisbeere (e)

1. Ribisel (e); 2. Ribisl (e)

lieblos

spröde

schroff

Reim (r)

Drossel (e)

kreischen

schreien

grell

Reim (r)

reimen (s.)

ungereimt

schaukeln

1. schaukeln; 2. wiegen

wiegen s.

rar

selten

Rarität (e)

verdünnen

lichten

Lichtung (e)

Rampe (e)

Reis (r)

Reisfeld (s)

Krach (r)

Getöse (s)

Explosion (e)

explosiv

Sprengstoff (r)

flitzen

Moped (s)

schuften

robust

Rockmusik (e)

1. Ansturm (r); 2. Attacke (e)

Sturm (r)

Stoßtrupp (r)

fliegen

hetzen



stürzen s.

stürmen

Franse (e)

Fuchs (r)

Pfifferling (r)

fuchsig

invalid

1. anverwandt; 2. verwandt; 3. Verwandte (r)(e)

verwandschaftlich

1. Sippe (e); 2. Verwandtschaft (e)

Sippschaft (e)

Sympatie (e)

sympatisch

darum

1. darüber; 2. davon

über +A

Ruine (e)

Rom

römisch

Römer (r)

rumänisch

Rumäne (r)

Romanik (e)

romanisch

Rumänien

romantisch

Trümmerhaufen (r)

verderblich

faulbar

Ruin (r)

unverdorben

1. schadhaft; 2. schmutzig; 3. verdorben

Trümmer (Pl.)

Wrack (s)

schadhaft

1. Lappen (r); 2. Lumpen (r)

Fetzen (r)



knattern

knusperig

knacken

ungeheuer

enorm

Unmasse (e)

versetzen

Verruf (r)

verrufen

böse

Fehlschuß (r)

übel

übelnehmen

schlecht

Unsitte (e)

Mißernte (e)

mißraten

verschlimmern

1. verschlechtern (s.); 2. verschlimmern s.

böswillig

mißbilligen

Schlechtheit (e)

boshaft

Unmut (r)

schlechtgelaunt

1. mißgelaunt; 2. mißmutig

unmaß

umschlagen

verwachsen

verschlucken s.

verteilen s.

fehlschlagen

Unwohlsein (s)

Faser (e)

Rost (r)

Rostbraten (r)

faserig



Gefaser (s)

faulen

Fäule (e)

Fäulnis (e)

faul

verfault

faulig

fäulen

Insekt (s)

Rune (e)

Rubrik (e)

Kerbe (e)

Rille (e)

kerben

Walroß (s)

Rosmarin (r)

windschief

baufällig

Roggen (r)

Rose (e)

Röschen (s)

rosig

rosa

Rosenstock (r)

Rost (r)

rostbraun

rostfrei

1. rostig; 2. verrostet

1. Kornbrot (s); 2. Schwarzbrot (s)

ellenlang

grunzen

ellenweise

Klumpen (r)

sofort

extemporieren

improvisieren

phantasieren

verankern

fixieren

Röntgenarzt (r)



Röntgenstrahl (r)

Kurzverstammung (e)

Volleyball (r)

Flugblatt (s)

Flugbahn (e)

rotbärtig

Rotwild (s)

1. a.D. (außer Dienst) szkv. (szolgálaton kívüli); 2. A.G.

(Aktiengesellschaft) rt. (részvénytársaság)
Abk. (Abkürzung)

Galgenfrist (e)

Kurzmeldung (e)

kurz

kurzfristig

Ellenware (e)

Kurzwaren (Pl.)

kurzum

Kurzfilm (r)

Kurzwelle (e)

kürzen

kurzsichtig

kurzhalten

kurzgefaßt

Kürze (e)

Kurzstrecke (e)

Kurzschluß (r)

Reisig (s)

Röteln (Pl.)

Stabhochsprung (r)

schlagen

betragen

prall



1. Fußtritt (r); 2. Tritt (r)

strampeln

Feder (e)

gefedert

federn

1. Kittel (r); 2. Kleid (s)

Gewand (s)

Kleiderbügel (r)

Kleidungsstück (s)

1. Kleiderhaken (r); 2. Rechen (r)

Kleiderständer (r)

überbehalten

Garderobe (e)

Ärmel (r)

Tracht (e)

Ruhr (e)

1. ausschlagen; 2. sprossen

1. Krätze (e); 2. Räude (e)

finden

finden

finden

finden

finden

Krokus (r)

1. selber; 2. selbst

eigen

eigenhändig

1. eigenartig; 2. original

ureigen

besonder

eigentümlich

1. Eigenheit (e); 2. Eigentümlichkeit (e); 3. Originalität (e);

4. Wesen (s)
Eigenart (e)

Wesensart (e)

seltsam



bedauern

beklagen

dauern

bedauerlich

bedauernswert

leider

Käse (r)

Druckfehler (r)

Preßbüro (s)

Presseerklärung (e)

Preßprozeß (r)

Pressefreiheit (e)

Presseschau (e)

Pressedienst (r)

Presseagentur (e)

Schach (s)

Schachbrett (s)

1. Halstuch (s); 2. Schal (r)

Schlacke (e)

Salat (r)

Schanze (e)

Wall (r)

scheel

Alexander

humpeln

hinken

bleich

Blässe (e)

1. Kappe (e); 2. Mütze (e)

Schirmleder (r)

Dreck (r)

Kot (r)

Überschuh (r)

Galosche (e)

gelb

Aprikose (e)

Zuckermelone (e)

1. Karotte (e); 2. Möhre (e)

Messing (s)

Pirol (r)



gelblich

Gelbsucht (e)

1. Kotflügel (r); 2. Schutzblech (s)

Schößling (r)

sprossen

sprießen

Pol (r)

anstacheln

spornen

anspornen

Sporn (r)

1. Drache (r); 2. Drachen (r)

Polarkreis (r)

Sichel (e)

Hacken (r)

Ecke (e)

Ferse (e)

Eckwohnung (e)

Winkeleisen (s)

Charlotte

kotig

1. Aar (r); 2. Adler (r)

Heuschrecke (e)

Zelt (s)

Schraubstock (r)

sog

1. Säure (e); 2. Strieme (e)

säuern

säuerlich

sauer

Säure (e)

molkig

schwoll

Wunde (e)

reißend

wund

Gang (r)



Schalthebel (r)

Verwundung (e)

verwundet

1. Eilzug (r); 2. E-Zug (r)

Chirurg (r)

Chirurgie (e)

verwundbar

Wundfieber (s)

Hilfszeitwort (s)

sekundieren

Behelf (r)

Hilfsarbeiter (r)

Hilfe (e)

Notruftelefon (s)

Notgeschrei (s)

helfen

1. beistehen; 2. nachhelfen

Gehilfe (r)

1. Beihilfe (e); 2. Beistand (r)

Mithilfe (e)

Abhilfe (e)

Untersützung (e)

Nachhilfe (e)

mittelst +G

hilfsbedürftig

nirgends

1. nirgendhin; 2. nirgendshin

Scheich (r)

Zelle (e)

mutmaßen

vermuten

Ahnung (e)

Vorahnung (e)

ahnungsvoll

andeuten

mutmaßlich

1. flach; 2. untief

seicht

flach

seicht



Sakristei (e)

1. Ausschuß (r); 2. Brackgut (s)

Ausscheidungskampf (r)

Seide (e)

seiden

Seidenraupe (e)

seidig

neutral

sächlich

neutralisieren

Neutralität (e)

nichts

Null (e)

keinesfall

keinerlei

kein/keine/kein

nichtswürdig

1. Lappalie (e); 2. Nichtigkeit (e)

Spielerei (e)

nichtssagend

Nichtstuerei (e)

niemand

1. Besen (r); 2. Hefe (e)

1. knistern; 2. kreischen

unerwachsen

halbwüchsig

Pubertät (e)

1. Schar (e); 2. Volk (s)

Star (r)

emsig

beflissen

rührig

Pokal (r)

Becher (r)

1. Bratpfanne (e); 2. Kasserolle (e); 3. Pfanne (e)

Beleidung (e)



Schweinskarree (s)

1. unbeschädigt; 2. unverletzt; 3. unversehrt

Integrität (e)

Verletzte (r)(e)

unverletzbar

ausfällig

gekränkt

Verletzung (e)

Beschädigung (e)

Verletzte (r)(e)

verletzt

Bruch (r)

1. Promenade (e); 2. Spaziergang (r)

1. promenieren; 2. spazieren

Spaziergänger (r)

Fußgängerzone (e)

1. Promenade (e); 2. Promenadenweg (r)

Rundflug (r)

Ski (r)

1. Schifahrer (r); 2. Schiläufer (r); 3. Skiläufer (r)

1. fahren; 2. hasten; 3. hetzen s.; 4. tummeln s.; 5. vorgehen

sputen (s.)

eilen (s.)

beeilen s.

flitzen

Eile (e)

eilig

Hast (e)

beeilen

beschleunigen

tummeln

eilends

eben

schlüpfrig

Erfolg (r)

erfolgreich

1. gelingen; 2. geraten; 3. glücken; 4. klappen

ungeraten

Fläche (e)



gleiten

Natter (e)

Gleitflug (r)

Ebene (e)

Flachland (s)

Brett (s)

Schi (r)

Sessellift (r)

1. flach; 2. schlicht

glatt

gleich

glätten

streichen

plätten

streicheln

schmiegen s.

geschmeidig

1. Pfeife (e); 2. Schiene (e)

Abdecker (r)

Schienbein (s)

1. Grab (s); 2. weinen

erbärmlich

kläglich

Möwe (e)

weinerlich

Totengräber (r)

jammern

Gruft (e)

Helm (r)

zischen

Schigelade (e)

Skisprung (r)

Skispringer (r)

quietschen

trostlos

Wüste (e)

quieken

gez. (gezeichnet)

Freilichtsmuseum (s)



Schottland

schottisch

Schotte (r)

1. Gassenhauer (r); 2. Schlager (r)

Salz (s)

1. drehen; 2. schwemmen

treiben

Chauffeur (r)

Schwager (r)

Schwägerin (e)

1. nie; 2. niemals; 3. nimmer

Seufzer (r)

seufzen

ächzen

schön

viel

hoch

lange

1. Anzahl (e); 2. Unzahl (e)

Haufen (r)

vielversprechend

langjährig

vielerlei

mannigfach

vielfältig

Mannigfaltigkeit (e)

kinderreich



weitaus

vielseitig

vielmal

vielfach

vervielfältigen

Falke (e)

Schinken (r)

Ödenburg

Zeile (e)

Flucht (e)

Reihe (e)

antreten

Appell (r)

reihen

Spalier (s)

Zwischenreihe (e)

rangieren

1. Barriere (e); 2. Schlagbaum (r); 3. Sperrbaum (r)

reiheweise

reihig

mustern

Folge (e)

Satz (r)

Verkettung (e)

Serie (e)

Serienbau (r)

darankommen

1. Abfolge (e); 2. Folge (e); 3. Folgenreihe (e); 4.

Reihefolge (e); 5. Tour (e)
Verhängnis (s)

1. Geschick (s); 2. Schicksal (s)

Lotterie (e)

Los (s)

losen

Ziehung (e)

anstehen



Schwund (r)

salzig

Salzsäure (e)

1. Ampfer (r); 2. Sauerampfer (r)

1. Salzfäßchen (s); 2. Salztreuer (r)

mager

hager

Sehnsucht (e)

Chauvinismus (r)

gepökelt

kehren

1. Abschaum (r); 2. Auswurf (r)

Bier (s)

Mähne (e)

Schrot (r)(s)

Brauhaus (s)

Brauer (r)

Bierbrauerei (e)

Bierdose (e)

Bierstube (e)

Borste (e)

1. gar; 2. sogar

nein

dunkel

finster

dunkeln

1. schwarzsehen; 2. schwarzsehn

Übergardine (e)

Finsernis (e)

1. Gehege (s); 2. Hecke (e)

spanisch

Spanier (r)

Spanisch (s)

Spanien

1. Spagat (r); 2. Spargel (r)

spezialisieren s.

spekulieren

Schwips (r)

angeheitert

1. freitätig; 2. spontan



Sport (r)

Sportart (e)

Sportanhänger (r)

Sportverein (r)

Sportübertragung (e)

Sportler (r)

Sportplatz (r)

Gerät (s)

sportlich

Sportbericht (r)

Sportfest (s)

1. Sportstadion (s); 2. Stadion (s)

usw. (und so weiter)

Stilmöbel (s)

stilistisch

stilisieren

stilisiert

stilgemäß

Stil (r)

Stilart (e)

Stilepoche (e)

stillos

Anhalter (r)

Stopplicht (s)

Stoppuhr (e)

Anhalter (r)

Strand (r)

Strauß (r)

Senderaum (r)

vorsagen

flüstern

Halbmesser (r)

Düsenflugzeug (s)

ausstrahlen

strahlen

Strahlung (e)

tuscheln

Souffleur (r)

belegen

Gewicht (s)



Wucht (e)

Gewichtheben (s)

Kugelstoßen (s)

Schlegel (r)

Pritsche (e)

schwerkrank

wuchtig

gewichtig

massiv

Schwerpunkt (r)

wiegen

Schwerelosigkeit (e)

überwichtig

1. Reiberei (e); 2. Reibung (e)

reibungslos

Scheuernmittel (s)

zischeln

prasseln

Geiß (e)

wispeln

1. gehörlos; 2. taub

Taube(r)(e)

stocktaub

taubstumm

Taubheit (e)

backen

schal

Quatsch (r)

Schill (r)

senken s.

Senkung (e)

Brathänchen (s)

Bratwurst (e)

Braten (r)

Igel (s)

1. eilen; 2. urgieren

drängen

dringen

inständig



andringlich

Depesche (e)

drachten

1. dringend; 2. eilen

schnell

1. dichten; 2. verdichten

Dichtung (e)

Preßluft (e)

Kondensmilch (e)

konzentriert

tummeln s.

buschig

zäh

dick

dicht

steif

Dichte (e)

verdichten s.

braten

scheinen

1. Backwerk (s); 2. Gebäck (s); 3. Kuchen (r)

Kuchenteig (r)

Röhre (e)

Backofen (r)

heulen

gellen

schwäbisch

Schwabe (r)

Schabe (e)

Schweiz (e)

schweizerisch

Schweizer (r)

schwedisch

Schwede (r)

Schwedin (e)

Schwedisch (s)

Schweden



SU (Sowjetunion)

Nr. (Nummer)

Jh. (Jahrhundert)

Pat. (Patent)

flott

Willkür (e)

frei

Freizeichen (s)

los

dürfen

müßig

dienstfrei

Freie (s)

Patent (s)

freisinnig

Freizeit (e)

Muße (e)

Freikarte (e)

Handzeichnung (e)

freigeben

Freigabe (e)

freilassen

freihalten

schweben

wahlfrei

Kürübung (e)

Freistoß (r)

1. Freiheit (e); 2. Urlaub (r)

Freiheitskampf (r)

beurlauben

Urlauber (r)

freiheitlich

Fraiheitsstrafe (e)

Freilichtbühne (e)

1. Norm (e); 2. Regel (e)

regelwidrig

wild



1. ebenmäßig; 2. regulär

1. regelmäßig; 2. regelrecht

1. regeln; 2. regulieren

Regler (r)

unregelmäßig

Schnitt (r)

Schnitt (r)

Flederwisch (r)

Schneider (r)

Schneiderlei (e)

Schneiderlei (e)

Schneiderin (e)

sabotieren

Festpreis (r)

Norm (e)

normen

genormt

Knackwurst (e)

Geruch (r)

riechen

sausen

rasen

Mund (r)

Schnauze (e)

Maulheld (r)

mundgerecht

Maulkorb (r)

Gaumen (r)

Zahnwasser (s)

Koch (r)

Gastronomie (e)

Köchin (e)

gießen

Riß (r)

ununterbrochen

unablässig

1. Abgrund (r); 2. Absturz (r); 3. Kluft (e); 4. Schlund (r)



Schlucht (e)

Bart (r)

bärtig

Abteil (s)

Paragraph (r)

Abteilung (e)

1. Streckenkarte (e); 2. Teilstreckenkarte (e)

etappenweise

Spezialist (r)

Fachmann (r)

1. Berufskenntnis (e); 2. Sachverständnis (s)

1. Experte (s); 2. Sachkenner (r); 3. Sachverständige (r)(e)

Fachzeitschrift (e)

Fachliteratur (e)

1. Berufsschule (e); 2. Fachschule (e)

lossagen (s.)

qualifiziert

Fachwerk (s)

Fachmittelschule (e)

1. Branche (e); 2. Fach (s)

Sparte (e)

Facharbeiter (r)

Facharbeit (e)

Facharbeiterbrief (r)

Facharzt (r)

Fachabteilung (e)

sachgemäß

unsachgemäß

Gewerkschaft (e)

gewerkschaftlich

Spezialwörterbuch (s)

Sachberater (r)

Fachgeschäft (s)

Gutachten (s)

begutachten

springen

1. Band (s); 2. Schleife (e)

Salami (e)

fädeln s.



Splitter (r)

grätig

flattern

Unterkunft (e)

Herberge (e)

Quartier (s)

beherbergen

liefern

transportieren

Transport (r)

Zufuhr (e)

Lieferung (e)

Spedition (e)

transportfähig

Transport (r)

Schub (r)

Lieferant (r)

Zulieferfirma (e)

Spediteur (r)

Fördermaschine (e)

Lieferschein (r)

Fließband (s)

Hotel (s)

Stroh (s)

Salon (r)

Schnepfe (e)

Speck (r)

Schwarte (e)

speckig

Salto (r)

1. Nummer (e); 2. Zahl (e)

Rechenschaft (e)

Esel (r)

Keuchhusten (r)

Überzahl (e)

1. rechnen; 2. zählen

ausmachen



Rechnung (e)

Cmputertechnik (e)

Rechenzentrum (s)

Computer (r)

1. Zahlzeichen (s); 2. Ziffer (e)

1. Faktur (e); 2. Konto (s); 3. Rechnung (e)

Zeche (e)

ungezählt

Zähler (r)

Nummernscheibe (e)

Zahlwort (s)

Erdbeere (e)

rechnen

1. Rechnen (s); 2. Rechnung (e)

Zähler (r)

Rechenmaschine (e)

numerisch

zahllos

unzählbar

Rechnen (s)

1. exilieren; 2. verschicken

verpönen

verbannen

Exil (s)

bemitleiden

Schlitten (r)

erbärmlich

miserabel

herumliegen

1. Privatklinik (e); 2. Sanatorium (s)

Sandale (e)

Vorsatz (r)

Vorbedacht (r)

Absicht (e)

Vorhaben (s)

1. absichtlich; 2. beflissentlich; 3. geflissentlich; 4.

mutwilllig; 5. willentlich
vorsätzlich

beabsichtigen



bezwecken

gedenken

vorhaben

rodeln

Rodel (r)(e)

pflügen

Kufe (e)

Ackerbestellung (e)

Acker (r)

Feld (s)

mehren

vermehren

Fortpflanzung (e)

zunehmen

mehren s.

vermehren s.

fortpflanzen s.

Seife (e)

seifen

Stengel (r)

Stiel (r)

dörren

dürr

vertrocknet

trocken

1. Festland (s); 2. Kontinent (r); 3. Land (s)

landwärts

Binnenverkehr (r)

Dauerwurst (e)

trockenreiben

trockenheit (e)

1. Sardine (e); 2. Sardinien

verdorren

fönen

trockenhaube (e)

Elster (e)



Herkommen (s)

1. datieren; 2. rühren; 3. stammen

1. abstammen; 2. herkommen

ausgehen

zurückführen

1. Fittich (r); 2. Flügel (r); 3. Schwinge (e)

Geflügel (s)

Zweigbahn (e)

Horn (s)

1. hörnen; 2. hörnern

Gehörn (s)

Horn (s)

Hörnchen (s)

Hirsch (r)

Wildleder (s)

Trüffel (e)

Vieh (s)

Rind (s)

Sachse (r)

Sachsen

Satire (e)

satirisch

Markttasche (e)

glaubwürdig

Wahrhaftigkeit (e)

deklamieren

Haftung (e)

stimmen

Stimme (e)

Wahlzettel (r)

Hundert (s)

hundert

Kompanie (e)

1. Hundertste (r)(e)(s); 2. hundertste

Hauptmann (r)

Hundertstel (r)(s)



hundertstens

Hundertsatz (r)

Proz. (Prozent)

Prozent (s)

1. prozentual; 2. -prozentig

Prozentrechnung (e)

Hunderter (r)

Hundert (e)

hundertweise

hunderteins

hundertjährig

Hundertjahrfeier (e)

hunderttausend

hunderterlei

hundertgradig

1. Tausendfüßer (r); 2. Tausendfüßler (r)

hundertprozentig

hundertmal

hundertfach

1. Gänsenblümchen (s); 2. Tausendschön (s)

holen

setzen

klauben

lesen

Satz (r)

schwindelhaft

Setzer (r)

Setzerei (e)

schwindeln

Schwindel (r)

Nagel (r)

Niet (r)(s)

1. Besatz (r); 2. Borte (e); 3. Leiste (e); 4. Saum (r)

Vorsatz (r)

besetzen

Arme (r)(e)

arm

1. ärmlich; 2. armselig

Ärmste (r)(e)

Armut (e)



richten

heften s.

Nelke (e)

Gewürznelke (e)

heften s.

1. Scham (e); 2. Schande (e)

Schmach (s)

blamieren

Schadfleck (r)

schämen (s.)

schimpflich

verschämt

bloßstellen s.

schmachvoll

Stuhl (r)

Stuhlgang (r)

Münster (r)(s)

Kathedrale (e)

Stuhlweißenburg

Residenz (e)

Standort (r)

Stuhlgang (r)

Schrank (r)

Schrein (r)

Kasten (r)

Schrankwand (e)

Sekte (e)

Wind (r)

Rand (r)

Grat (r)

1. Flaute (e); 2. Windstille (e)

windstill

Mülltrennung (e)

Büchse (e)

1. Klappe (e); 2. Riegel (r); 3. Ventil (s)

Ventilgummi (r)(s)



Windstärke (e)

weitblickend

windig

weit

breit

weiter

weiten s.

weiten

breitspurig

Weite (e)

Breite (e)

Breitenrad (r)

Breitleinwand (e)

1. Scheibe (e); 2. Schnitt (r); 3. Schnitte (e)

Abschnitt (r)

1. Hochstapler (r); 2. Marktschreier (r)

hochstapeln

1. sanfmütig; 2. zärtlich

sanft

zahm

Marone (e)

Windrichtung (e)

Randnote (e)

Wetterhahn (r)

Flederwisch (r)

Geist (r)

Geist (r)

geistreich

Geist (r)

geistig

Geisterarbeiter (r)

geistlos

flach

1. Brise (e); 2. Lüftchen (s)

Windhauch (r)

Ventilation (e)

auslüften

ventilieren

Lüftung (e)



Windmühle (e)

Windstoß (r)

Windrose (e)

Außenstürmer (r)

extrem

windfrei

1. Wetterscheibe (e); 2. Windschutzscheibe (e)

Schutzscheibe (e)

Scheibe (e)

Coupon (r)

Auge (s)

Masche (e)

Winker (r)

augenfällig

Gleichstellung (e)

entgegenbringen

Blindekuh (e)

1. gegen +A; 2. gegenüber; 3. querüber

begegnen

körnig

körnen

1. Blende (e); 2. Scheuklappe (e); 3. Schild (s)

Auslese (e)

1. Subjekt (s); 2. Person (e)

Kopf (r)

1. Identitätsausweis (r); 2. Kennkarte (e)

privat

persönlich

1. anzüglich; 2. persönlich

1. Passagierverkehr (r); 2. Personenverkehr (r)

personal

Personalien (Pl.)

Personalausweis (r)



Persönlichkeit (e)

Personenwagen (r)

Personenbeschreibung (e)

unpersönlich

Personenzug (r)

P-Zug (r) (Personenzug)

1. Bedienung (e); 2. Personal (s)

Belegschaft (e)

Personalschef (r)

Personalabteilung (e)

vorhalten

vorwerfen

Scham (e)

schamhaft

prüde

schamlos

Semester (s)

1. Kehricht (r)(s); 2. Müll (r)

1. Misthaufen (r); 2. Müllhalde (e)

Müllverbrennungsanlage (e)

Müllwagen (r)

Mistkiste (e)

Mülleimer (r)

Müllabfuhr (e)

Abfallbehälter (r)

ausmisten

1. äugeln; 2. okulieren

gaukelhaft

Eckzahn (r)

Augapfel (r)

1. Augenlid (s); 2. Lid (s)

Seminar (s)

zusehends

Rundschau (e)

Inspektion (e)

betrachten

zusehn

zusehen

Schau (e)



Anschauung (e)

Ansicht (e)

anschaulich

beschaulich

veranschaulichen

augenscheintlich

wahrnehmen

Augenarzt (r)

Warze (e)

warzig

1. Augenbraue (e); 2. Braue (e)

Wimper (e)

Gesichtspunkt (r)

Hinsicht (e)

Punkt (r)

Vorwurf (r)

vorwurfsvoll

Aspekt (r)

Augenzeuge (r)

frech

Frechheit (e)

besehen

1. Augenglass (s); 2. Brille (e)

1. Kohle (e); 2. Kohlenstoff (r)

Heu (s)

Heuschober (r)

hold

schlummern



Schlummer (r)

Kohlendioxid (s)

Kohlendioxidgehalt (r)

senil

Kohlenmonoxid (s)

Schund (r)

unsauber

verschmutzen

1. Verschmutzung (e); 2. Verunreinigung (e)

verschmutzt

Kohlensäure (e)

heilig

Predigt (e)

erleiden

schmachten

leiden an +D

Leidenschaft (e)

Sucht (e)

leidenschaftlich

Leiden (s)

leidenschaftlos

sensationell

schön

Zips (e)

Belletristik (e)

verschönern

schönmachen

beschönigen

1. schönmachen s.; 2. zieren s.

verschönern s.

Schönheitsmittel (s)

Sommersprosse (e)

Makel (r)

sommersprossig

unbefleckt

Schönheit (e)

September (r)

Mittel (s)

serbisch

Serbe (r)



serbokroatisch

Mittwoch (r)

mittwochs

1. Mohr (r); 2. Muskatnuß (e)

verliebt

verlieben (s.)

poussieren

Liebesbrief (r)

Installateur (r)

Bauhalle (e)

Glück (s)

glücklicherweise

glücklich

beglückwünschen

unglücklich

Unglück (s)

Plage (e)

verunglücken

1. bescheiden; 2. schlicht

genügsam

1. Bescheidenheit (e); 2. Schlichtheit (e)

unbescheiden

Rolle (e)

fungieren

Darsteller (r)

1. Besetzung (e); 2. Rollenbesetzung (e); 3.

Rollenverteilung (e)1. lieben; 2. liebhaben

Liebe (e)

Geleibte (r)(e)

liebevoll

Geleibte (r)(e)

Liebhaber (r)

liebenswürdig

1. bereiten; 2. schaffen

holen

1. überaus; 2. ungemein

laut +G/+D

danach



entsprechend

1. konsrurieren; 2. redigieren

Redaktion (e)

1. Redaktieur (r); 2. Schriftleiter (r)

Redaktion (e)

1. Bau (r); 2. Gliederung (e)

Gefüge (s)

Werk (s)

Konstruktion (e)

Werkzeug (s)

Gerät (s)

Kabinett (s)

Zeremonie (e)

zeremoniell

tollköpfig

übertrieben

Übertriebenheit (e)

Geräteturnen (s)

Organ (s)

Organ (s)

organisch

veranstallen

Organisation (e)

Organisation (e)

organisatorisch

organisch

Erwerb (r)

Orden (r)

1. Autor (r); 2. Urheber (r); 3. Verfasser (r)

Kontrakt (r)

Vertrag (r)

Pakt (r)

Engagement (s)

paktieren

anwerben

engagieren

Urheberrecht (s)

Copyright (s)

Urheberschaft (e)



Geist (r)

1. Laune (e); 2. Mucke (e)

Schrulle (e)

1. kapiziös; 2. launenhaft

1. launisch; 2. schrullig

mutwilllig

Spirituosen (Pl.)

Brennerei (e)

auseinander

zerlegen

zergliedern

zerwerfen

zerfallen

auseinanderspreizen

zerrinen

zersplittern

zersplittern

ausschlagen

splittern

splittern

auseinanderziehen

auseinanderziehen s.

versenden

auseinandergehen

auseinanderfahren

zerdrücken

quetschen

verlaufen

unterteilen

zerspringen

stieben

stäuben

zerplatzen

bersten

zersprengen

zerstören

unzerstörbar

zerfetzt

zerreißen

zerlegbar



Zerstreuunug (e)

stieben

zerstreuen s.

spreizen

auseinanderspreizen

zusammenbrechen

zerbrechen

zerschlagen

zerbröckeln

zerbröckeln

zusammenbrechen

zersprengen

auseinandersetzen

Auseinandersetzung (e)

zerschneiden

auseinanderbringen

auseinandernehmen

zerzaust

zerschmettern

zerquetschen

zerschellen

Saison (e)

Sphäre (e)

PKW (Personalkraftwagen)

Sibirien

sibirisch

beschimpfen

schimpfen

Schelte (e)

Insel (e)

Harpune (e)

Strenge (e)

schärfen

Rigorosum (s)

1. rigorös; 2. streng

scharf

genaugenommen

Sattler (r)

Steingarten (r)

1. felsenreich; 2. felsig



felsenfest

1. Funke (r); 2. Funken (r)

Funker (r)

1. funken; 2. sprühen

funkeln

Ulme (e)

ungezähmt

fest

Festhei (e)

Härte (e)

1. Pflaume (e); 2. Zwetsche (e); 3. Zwetschge (e); 4.

Zwetschke (e)
Pflaumenmus (s)

Silvester (s)

wittern

schnüffeln

schnuppern

Sinfonie (e)

sinfonisch

symmetrisch

Farbe (e)

Feingold (s)

Stich (e)

1. Stück (s); 2. Theaterstück (s)

farbig

1. Buntstift (r); 2. Farbstift (r)

Buntwäsche (e)

Farbaufnahme (e)

Farbfilm (r)

Farbfernseher (r)

Schauspieler (r)

Schauspielerin (e)

kolorieren

Färbung (e)

Theater (s)

Opernglas (s)

1. Schauplatz (r); 2. Stätte (e)

Theatervorstellung (e)

scheinbar

scheinbar



heucheln

markieren

stellen s.

Schauspiel (s)

1. Schaubühne (e); 2. Szene (e)

Bühne (e)

Kernseife (e)

Truppe (e)

farblos

mit

ebenfalls

syntetisch

Standard (r)

Niveau (s)

niveauvoll

schnupfen

Zigarettenspitze (e)

sprühen

Blaulicht (e)

Klippe (e)

Riff (s)

zischen

schüren

Sieb (s)

Libelle (e)

sieben

Gefluche (e)

wettern

schimpfen

Schimpwort (s)

1. Herz (s); 2. saugen

Schwamm (r)

Schaumgummi (r)

schwammig

Zigarre (e)

sickern

Regenbogen (r)

Zug (r)



Saugpumpe (e)

Pumpe (e)

Herzleiden (s)

herzkrank

Herzklappe (e)

Herzklopfen (s)

schön

willig

gefällig

gern

1. Gefallen (r); 2. Liebesdienst (r)

Gefälligkeit (e)

herzzerreißend

Herzleid (s)

Herzinfarkt (r)

zäh

herzbrechend

Herzschlag (r)

herzlos

Rabenmutter (e)

Hartherzigkeit (e)

Herzschlag (r)

1. Slawe (r); 2. slawisch

Slang (r)(s)

slowakisch

Slowakisch (s)

Slowakei (e)

Smog (r)

Wort (s)

Wort (s)

wortwörtlich

handeln s. um +A

Stube (e)

Gemach (s)

vorbringen

Zimmer (s)

Heimtrainer (r)

Stubenfrau (e)



Zimmerpflanze (e)

Zimmernachweis (r)

mündlich

Rede (e)

1. Standbild (s); 2. Statue (e)

Bildhauer (r)

sozial

Altersheim (s)

1. Sozialist (r); 2. sozialistisch

sozialisieren

Sozialismus (r)

Wörtchen (s)

Sprachohr (s)

wortkarg

Wortspiel (s)

1. Brauch (r); 2. Gepflogenheit (e); 3. Gewohnheit (e); 4.

Usus (r)Gebrauch (r)

1. Herkommen (s); 2. Sitte (e)

Sitte (e)

Regel (e)

1. geläufig; 2. ortsüblich

gebräuchlich

ordinär

üblich

1. ungangbar; 2. ungewöhnlich; 3. ungewohnt; 4.

unnatürlichWortschatz (r)

1. Rock (r); 2. Schoß (r)

pflegen

Stand (r)

reden

handeln von +D

Partie (e)

Redensart (e)

Wendung (e)



1. Diener (r); 2. Knecht (r)

servil

dienen

gereichen

Dienst (r)

Dienststelle (e)

Dienststelle (e)

Dienstreise (e)

diensunfähig

dienstbar

willfährig

diensstuend

Dienstleiter (r)

Magd (e)

liefern

1. Abgabe (e); 2. Dienstleistung (e); 3. Leistung (e)

Knechtschaft (e)

1. gediegen; 2. solid

Solidarutät (e)

Solist (r)

Solosänger (r)

1. Samstag (r); 2. Sonnabend (r)

Steinamanger

samstägig

samstags

samstäglich

samstags

verdursten

durstig

dürsten

Durst (r)

trauern

1. bekümmert; 2. trüb

betrübt

traurig

Betrübnis (e)

Nachbar (r)

Nebenmann (r)



Nebenzimmer (s)

nachbarlich

Nebengasse (e)

Nachbarin (e)

1. angelegen; 2. benachbar; 3. daranstoßend

Nachbarschaft (e)

Sonde (e)

Redner (r)

Sprecher (r)

Rede (e)

saugen

Mundstück (s)

Spanferkel (r)

1. säugen; 2. stillen

streuen

mal

1. Unterhaltung (e); 2. Zerstreuunug (e)

Vergnügung (e)

1. amüsieren s.; 2. unterhalten s.; 3. zerstreuen s.

Vergnügungslokal (r)

1. abwesend; 2. geistesabwesend

zerstreut

Zerstreuunug (e)

1. amüsieren; 2. unterhalten

1. amüsant; 2. unterhaltsam

Unterhaltungsliteratur (e)

Wortfolge (e)

fleißig

Fleiß (r)

eifrig

zwängen

beschränken s.

Klammer (e)

Ring (r)

wörtlich

drücken s.

Druck (r)

1. bedrängen; 2. bedrücken; 3. drängen

1. beklommen; 2. dumpf

Paß (r)



anliegend

gedrängt

1. multiplizieren; 2. vervielfachen

drücken s.

Verstopfung (e)

Gedränge (s)

sporadisch

Multiplikation (e)

Produkt (s)

wortbrüchig

Kanzel (e)

wörtlich

einsprechen

gehorchen

Silbe (e)

Wörterbuch (s)

einsilbig

schweigsam

wortlos

Wortwechsel (r)

Wortführer (r)

Sowjet (r)

Sowjetunion (e)

Appell (r)

weben

Grashüpfer (r)

Winkel (r)

Stift (r)

Stacheldraht (r)

Winkel (r)

1. eckig; 2. winkelig

kantig

Winkelmaß (s)

Winkelgeschwindigkeit (e)

blond

springen

schießen

fahnenflüchtig

Flüchtling (r)



Springflut (r)

Schaltjahr (s)

Sprudel (r)

Springbunnen (r)

1. Traube (e); 2. Weintraube (e)

Weinberg (r)

Weingarten (r)

Weinstock (r)

1. Rebe (e); 2. Weinrebe (e)

Teppich (r)

1. Spannteppich (r); 2. Teppichboden (r)

Haar (s)

haaren s.

Pelz (r)

Fell (s)

Rauchwaren (Pl.)

1. Ungeheuer (s); 2. Ungetüm (s)

unheimlich

Untier (s)

unheimlich

ungeheuer

entsetzlich

wahnsinnig

ungeheuerlich

1. behaart; 2. haarig

Haarspalterei (e)

spitzfindig

Weberei (e)

Text (r)

Libretto (s)

Weberei (e)

Gewebe (s)

Zeug (s)

Tuch (s)



Genossenschaft (e)

genossenschaftlich

verbinden s.

verbünden s.

1. Allianz (e); 2. Verband (r); 3. Vereinigung (e)

Verbindung (e)

Bündnis (s)

Bund (r)

verbünden

1. Allierte (r); 2. verbündet

Bunesgenosse (r)

föderativ

Bundesstaat (r)

Verbandskapitän (r)

Bundesrepublik (e)

Gewebe (s)

Weberei (e)

1. Webestuhl (r); 2. Webstuhl (r)

Star (r)

Streik (r)

streiken

Streikende (r)(e)

Steppe (e)

Holzwurm (r)

subjektiv

Hündin (e)

Mücke (e)

Mückenstich (r)

stechen

kratzen

Durchstich (r)

Stich (e)

Klamm (e)

Schlachtenbummler (r)

Stich (e)

stechend

Pech (s)

Stichprobe (e)

Puste (e)

Küeschner (r)



Bug (r)

Enge (e)

Engpaß (r)

engsichtig

eng

engherzig

notleidend

1. karg; 2. kärglich; 3. notdürftig

schmal

dürftig

einschränken s.

Enge (e)

1. notfalls; 2. nötigenfalls

Notwendigkeit (e)

Not (e)

Bedarf (r)

brauchen

1. erfolderlich; 2. notwendig

nötig

Muß (s)

1. Bedürfnis (s); 2. Notdurft (e)

unnötig

maulfaul

gebären

niederkommen

geb. (geboren)

Niederkunft (e)

Geburt (e)

Schwangerschaftsurlaub (r)

Karenzurlaub (r)

entbinden

Geburtshelferin (e)

Geburtsurkunde (e)

Geburtsschein (r)

Geburtsjahr (s)

Gebortsort (r)



1. Geburtstag (r); 2. Wiegenfest (s)

geboren

gebürtig

Heimat (e)

Eltern (Pl.)

1. Pause (e); 2. Ruhepause (e)

ruhelos

Unterlaß (r)

Ferien (Pl.)

ruhen

Ferienlager (s)

Schulferien (Pl.)

Ruhetag (r)

rastlos

1. unaufhörlich; 2. unausgesetzt

schlürfen

1. Lese (e); 2. Traubenlese (e)

Weinlese (e)

grau

grauen

dämmern

Dämmerung (e)

1. Filter (r)(s); 2. Seihe (e)

Ges. (Gesellschaft)

1. Brett (s); 2. Tafel (e)

Glasscheibe (e)

Tabelle (e)

Tablette (e)

Lager (s)

Feldküche (e)

Feldmarschall (r)

1. General (r); 2. Marschall (r)

lagern

1. kampieren; 2. lagern s.

Lagerfeuer (s)

Dackel (r)

Mitglied (s)

verneinen

unleugbar

geräumig



Weite (e)

1. Beitrag (r); 2. Mitgliedsbeitrag (r)

erweitern

zergliedern

1. aufgliedern; 2. gliedern

Gliederung (e)

gliedern s.

gliederweise

Gliederung (e)

zergliedern s.

Mitgliedschaft (e)

Mitgliedsausweis (r)

Landschaft (e)

Orientierung (e)

orientieren s.

orientiert

orientieren

Orientierung (e)

gegen +A

Geifer (r)

geifern

schäumen

Weber (r)

1. genau; 2. sparsam

sparen

Genauigkeit (e)

Sparkasse (e)

verdecken

Putzfrau (e)

Futter (s)

Futtergetreide (s)

Plaid (r)(s)

Decke (e)

Zapfenstreich (r)

schmuck

Machwerk (s)

Rotz (r)

1. Becken (s); 2. Schüssel (e)

Platte (e)

Gericht (s)



Napf (r)

1. Erde (e); 2. Grund (r)

Bodenfrost (r)

Bodenkunde (e)

Bodenturnen (s)

Grundwasser (s)

Treffer (r)

Stelldichein (s)

Treffen (s)

1. antreffen; 2. begegnen; 3. treffen; 4. treffen s.

Treffpunkt (r)

Erfindung (e)

1. bündig; 2. treffend

Treffer (r)

vielleicht

gar

Sockel (r)

1. Tablett (s); 2. Tasse (e)

1. Schiebkarren (r); 2. Schubkarre (e)

Karren (r)

stoppeln

Nachlese (e)

1. Fußsohle (e); 2. Sohle (e)

Pfote (e)

fußbreit

Strippe (e)

Brandsohle (e)

grundehrlich

kriecherisch

schlagfertig

Eiterbeule (e)

1. ausfallen; 2. entspinnen (s.)

erheben s.

Angriff (r)

Anfall (r)

Angreifer (r)

Thomas

1. Anhalt (r); 2. Halt (r); 3. Rückhalt (r)

Säule (e)

Stütze (e)



1. anlehnen s.; 2. lehnen s.; 3. stützen s.

gründen s.

Stützpunkt (r)

lehnen

Lehne (e)

Lehnstuhl (r)

Parkettsitz (r)

poussieren

unterstützen

Vorschub (r)

Untersützung (e)

Anhaltspunkt (r)

Lehre (e)

Rat (r)

Rat (r)

Beratung (e)

Beirat (r)

rätlich

1. Beratung (e); 2. Rat (r)

1. beraten s.; 2. beratschlagen

ratschlagen

raten +D +zu +D

ratsam

rätlich

Rat (r)

beraten

ratlos

Assistent (r)

Tanz (r)

tanzen

Tänzer (r)

Tänzerin (e)

Tanzmusik (e)

Band (e)

1. Lehrgeld (s); 2. Schulgeld (s)

Schuljahr (s)



Lehrgang (r)

Kurs (r)

Lehranstalt (e)

1. anweisen; 2. lehren

unterrichten

schulen

Unterricht (r)

Schulung (e)

Lehrer (r)

Lehrerin (e)

Schüler (r)

Jünger (r)

Schülerin (e)

tanken

Lehrbuch (s)

Schulbuch (s)

Schulpflicht (e)

Lehrling (r)

Lehrstuhl (r)

Lehrstuhlleiter (r)

Fach (s)

Gegenstand (r)

Schulzimmer (s)

1. Lehrplan (r); 2. unterrichtsplan (r)

Taumel (r)

1. taumelig; 2. taumlig

schwiemeln

taumeln

Zeuge (r)

lernen

1. schulen s.; 2. unterrichten s.

studieren

Lehre (e)

verlernen

ungelernt

1. gelehrig; 2. lehrsam; 3. lernsam

Studie (e)

Lerndurchschnitt (r)



Studienreise (e)

Schüler (r)

1. Schülerin (e); 2. Lehrmädchen (s)

Schülerkarte (e)

Mitschüler (r)

Fahrschule (e)

1. Lehre (e); 2. Moral (e)

1. instruktiv; 2. lehrhaft; 3. lehrreich

1. Gelehrsamkeit (e); 2. Gelehrtheit (e)

Attest (s)

1. Zeugenaussage (e); 2. Zeugnis (s)

Hof (r)

Gehöft (s)

hausen

Teller (r)

haften

1. kleben; 2. klebrig

Pflaster (s)

kleben

erfahren

Praxis (e)

Erfahrung (e)

Erfahrungsaustausch (r)

unerfahren

erfahren

Tapete (e)

tapezieren

tasten

Gefühlssinn (r)

Gefühl (s)

Takt (r)

Feinsinn (r)

taktlos

taktvoll

tastbar

1. ernähren; 2. nähren; 3. speisen

hegen



Nahrung (e)

1. ernähren s.; 2. nähren s.

nahrhaft

schwammig

keltern

treten

Krankengeld (s)

1. Applaus (r); 2. Beifall (r)

1. applaudieren; 2. klatschen

Nährmittel (s)

Magazin (s)

Wähler (r)

Kamm (r)

1. Gegenstand (r); 2. Objekt (s)

betr. (betrifft)

Vorwurf (r)

unterhandeln

erörtern

verhandeln

1. Unterhandlung (e); 2. Unterredung (e); 3. Verhandlung

(e)Wenfall (r)

sachlich

Beweisstück (s)

sachlich

objektiv

Sachverzeichnis (s)

1. gegenstandlos; 2. hinfällig

Ranzen (r)

Kamm (r)

scheckig

bunt

Wachtelbohne (e)

kunterbunt

Kunstausstellung (e)

Stoppel (e)

lagern

lagerfähig

Abstellraum (r)



Teilhaber (r)

Geselle (r)

Ges. (Gesellschaft)

gesellschaftlich

Gesellschaft (e)

Sozialversicherung (e)

Gesellschaftswissenschaft (e)

Konversation (e)

Sprachführer (r)

gesellig

Gesellschaftsauto (s)

Umgang (r)

gesellschaftlich

Gesellschaftsreise (e)

1. Gesellschaft (e); 2. Kompanie (e)

Gesellschaftsspiel (s)

assozieren

Mitverfasser (r)

gesellen (s.)

Troßwagen (r)

tragen

laufen

währen

führen

betrachten

erachten

halten

1. mithalten; 2. mittun

schätzen

Reserve (e)

Ersatzmann (r)

1. inhaltsreich; 2. reichhaltig

1. enthalten; 2. führen

messen

1. Gehalt (r); 2. Inhalt (r)

Behälter (r)



Tanker (r)

Tanklastwagen (r)

unhaltbar

halten s.

gehaltvoll

gehaltleer

1. Behälter (r); 2. Träger (r)

Provinz (r)

Prov. (Provinz)

1. andauern; 2. haltbar; 3. standhaft

1. dauerhaft; 2. dauernd

Dauerware (e)

Dauerwellen (Pl.)

nachhaltig

gehalten

Schuld (e)

fallen

schulden

Reserve (e)

Rückhalt (r)

Aufenthaltsbewilligung (e)

Verbleib (r)

enthalten s.

aufhalten s.

sitzen

1. gehalten; 2. reserviert



spröde

Tasche (e)

1. Kofferradio (s); 2. Taschenradio (s)

lassen

1. gähnen; 2. klaffen

vorjährig

1. frühjahrs; 2. frühlings

1. Frühjahr (s); 2. Frühling (r)

Himmelschlüssel (r)

Frühjarsmesse (e)

Fernsprecher (r)

Fernsprechamt (s)

1. Feldstecher (r); 2. Fernglas (s); 3. Fernrohr (s)

Dauerlauf (r)

Fernheizung (e)

Fernbediegung (e)

Telegramm (s)

drahtlich

1. funken; 2. telegraphieren

1. Telegraf (r); 2. Telegraph (r)

Perspektive (e)

weitläufig

fernliegen

1. davonbleiben; 2. fernhalten s.

weitab

Weite (s)

fernhalten

1. fernsein; 2. fortsein

abstehen

fenrsichtig

entfert

abgelegen

entlegen

Wetterleuchten (s)

weitsichtig

Abwesenheit (e)

abwesend



fernbleiben

weiten

1. Distanz (e); 2. Entfernung (e)

Abstand (r)

1. Ferne (e); 2. Weite (e)

Strecke (e)

Überlandautobus (r)

Ferngespräch (s)

Fernverkehr (r)

Langstreckenflugzeug (s)

Weitsprung (r)

1. Entfernung (e); 2. Fortgang (r)

Abtritt (r)

abtreten

Fernsteuerung (e)

Taxi (r)(s)

Mz. (Mehrzahl)

du

Tee (r)

Irrenanstalt (e)

1. Technik (e); 2. Techniker (r)

technisch

technologisch

dich

Tiegel (r)

duzen

duzen s.

1. Ziegel (r); 2. Ziegelstein (r)

Backstein (r)

gestern

vorgestern

gestrig

so

mithin

also

somit



Kuh (e)

Bürde (e)

Beschwerde (e)

Fracht (e)

Last (e)

Laster (r)

tragfählig

Güteverkehr (r)

Lastkraftwagen (r)

Frachter (r)

Güterwagen (r)

lastenfrei

entlasten

Gbf. (Güterbahnhof)

1. Frachtzug (r); 2. Güterzug (r); 3. Lastzug (r)

willenlos

ohnmähtig

1. Ohnmacht (e); 2. Trägheit (e); 3. Unvermögen (s)

dürfen

bemittelt

1. Begabung (e); 2. Talent (s)

Gabe (e)

1. beanlagt; 2. begabt; 3. fähig; 4. talentiert

unbegabt

unfähig

Milch (e)

Milchreis (r)

Milchhandlung (e)

Milchbar (e)

Milchschokolade (e)

Milchkaffee (r)

Milchglas (s)

Milchzahn (r)

Rahm (r)

Molkerei (e)

1. Milchpulver (s); 2. Trockenmilch (e)

Sahne (e)

Schlagsahne (e)

Kegelbahn (e)

winden



Rolle (e)

1. Wickelung (e); 2. Wickelung (e)

Rollfilm (r)

winden s.

schlängeln

kegeln

blicken

Ansehen (s)

stattlich

angesehen

Rücksicht (e)

Blick (r)

Hinblick (r)

berücksichtigen

angesichts

1. Mulde (e); 2. Trog (r)

Schildkröte (e)

Verschwendung (e)

Verschwender (r)

verschwenderisch

Winter (r)

1. Knecht Rupprecht (r); 2. Weihnachtsmann (r)

unbeschrieben

stecken

behängen

1. Telefon (s); 2. Telephon (s)

1. telefonieren; 2. telephonieren

Telefonzelle (e)

1. Anruf (r); 2. Fernruf (r)

Telefonapparat (r)

Telefonbuch (s)

1. Amt (s); 2. Telefonzentrale (e)

Fernsprechnummer (e)

Wählscheibe (e)

beschreiben

1. Baugrund (r); 2. Grund (r)

Parzelle (e)



Batterie (e)

1. Ansiedler (r); 2. Siedler (r)

1. ansiedeln; 2. siedeln

Siedlung (e)

1. Kolonie (e); 2. Siedlung (e)

Gang (r)

vollstopfen

vollgestopft

Nimmersatt (r)

Winterschlaf (r)

Wintermonate (Pl.)

Wintertag (r)

Wintersport (r)

Winterzeit (e)

winterlich

Vollmond (r)

Wintermantel (r)

sättigen

Volltreffer (r)

satt

sättigen s.

vollblütig

1. alles; 2. komplett; 3. total

all

1. völlig; 2. vollständig

voll

1. Vollpension (e); 2. Vollverpflegung (e)

vollberechtigt

Gesamtausgabe (e)

vollzählig

gänzlich

glatt

vollends

zutiefst



grundschlecht

1. abstatten; 2. gewähren

ausrichten

leisten

erfüllen

Erfüllung (e)

unerfüllt

unerfüllbar

Leistungskontrolle (e)

Leistung (e)

Leistungsfähigkeit (e)

Gänze (e)

schlechtdings

erfüllen s.

vollbäckig

voll

vollschlank

Fülle (e)

Nachwinter (r)

Thema (s)

Begräbnis (s)

1. Friedhof (r); 2. Kirchhof (r)

Kirche (e)

Tempel (r)

Tempo (s)

geraten

Stieglitz (r)

Achse (e)

Welle (e)

1. Meer (s); 2. See (e)

unterseeisch

1. U-Boot (s); 2. Unterseeboot (s)

Übersee (e)

überseeisch

1. Seefahrer (r); 2. Seemann (r)

marienblau



Meeresgrund (r)

Seefahrt (e)

Seebad (s)

Seetreitkräfte (Pl.)

Seefahrt (e)

seekrank

Seefahrer (r)

wasserblau

1. Golf (r); 2. Meerbusen (r)

1. Küste (e); 2. Strand (r)

küstennah

Meerspiegel (r)

Meerenge (e)

fristen

vegetiern

Tennis (s)

Tennisspieler (r)

Tatsache (e)

1. Sachbestand (r); 2. Sachverhalt (r); 3. Tatbestand (r)

1. Handfläche (e); 2. Hohlhand (e)

Trampeltier (s)

Bulle (r)

Zucht (e)

Gezücht (s)

Wachstum (s)

fortpflanzen

züchten

faktisch

wahr

Ist-Bestand (r)

raufen

grübeln

1. Grammel (e); 2. Griebe (e)

Fangzahn (r)

Raum (r)

Platz (r)

räumlich

Knie (s)



knien

Kniebeuge (e)

Halbstrumpf (r)

kniehoch

Kniescheibe (e)

Umleitung (e)

Fahrbahnleitstreif (r)

1. Saal (r); 2. Säle (r)

Schöpfung (e)

Geschöpf (s)

1. Gelände (s); 2. Terrain (s)

Rauminhalt (r)

belästigen

1. beschwerlich; 2. lästig; 3. schwanger

Schwangerschaft (e)

Gedeck (s)

ungedeckt

streichen

Umfang (r)

umfangreich

weitschweifig

umständlich

1. Karte (e); 2. Landkarte (e); 3. Mappe (e)

Kartograph (r)

Kartographie (e)

Geschöpf (s)

Produkt (s)

1. fruchtbar; 2. ergiebig

Produktivität (e)

unergiebig

unfruchtbar

erbauen

erzeugen

1. Bau (r); 2. Produktion (e)

Zucht (e)

Produktionsweise (e)

Produktionskraft (e)

Produktionsmittel (s)

Herrstellerpreis (r)

Produktionsgenossenschaft (e)



Genossenschaftsbauer (r)

Naturalien (Pl.)

Ernte (e)

fruchtlos

Ernteentrag (r)

Natur (e)

Naturell (s)

Naturalien (Pl.)

Naturforschen (r)

1. naturwidrig; 2. unnatürlich

natürlich

naturfarben

naturgemäß

freilich

natürlich

übernatürlich

naturgetreu

physisch

Bodenschatz (r)

Naturschätze (Pl.)

naturverbunden

Naturgesichte (e)

Naturkunde (e)

geartet

Naturschutz (r)

produktionsfähig

1. breitmachen; 2. spreizen s.

Fläche (e)

Gebiet (s)

Feld (s)

Exterritorialität (e)

territorial

1. Plan (r); 2. Projekt (s)

Entwurf (r)

vorsehen

überplannmäßig

planen

Planung (e)

Planwirtschaft (e)

planmäßig



planlos

Körper (r)

Leib (r)

Statur (e)

Körperbau (r)

beleibt

wohlbeleibt

körperlich

physisch

Gebrechen (s)

leiblich

Garde (e)

Körperteil (r)

Glied (s)

Körpergewicht (s)

1. Haltung (e); 2. Positur (e)

Körperschaft (e)

Gebr. (Gebrüder)

Gebrüder (Pl.)

Geschwister (Pl.)

brüderlich

1. erheben; 2. führen

tun

erweisen

tun

bereiten

Mehlspeise (e)

Teigwaren (Pl.)

teigig

testen

hantieren

kramen

dazu

Satz (r)

These (e)

Gebeine (Pl.)

anständlich

erheblich

ansehnlich

1. tatenlos; 2. untätig



Stillstand (r)

Ziegel (r)

Dachdecker (r)

gipfeln

Scheitel (r)

Zenit (r)(s)

Dachgeschoß (s)

1. Gefallen (s); 2. Wohlgefallen (s)

beliebig

x-beliebig

wohlgefällig

behagen

gefallen

anmuten

Streich (r)

Stück (s)

Tat (e)

ertappen

tatkräftig

Täter (r)

Verbrecher (r)

Mache (e)

verstellen s.

tättlich

Laus (e)

lausig

Kamel (s)

versehen s.

irrtümlich

Irrtum (r)

versehentlich

tätig

betriebsam



walten

1. Betätigung (e); 2. Tätigkeit (e); 3. Tun (s)

irr

1. irr; 2. irrig

unrichtig

Fehlschluß (r)

1. Abweg (r); 2. Irrweg (r)

1. verführen; 2. verirren

Textilien (Pl.)

1. Lkw (Lastkraftwagen); 2. LKW (Lastkraftwagen)

ihr

euer/eure/euer

1. dein; 2. deiner/deine/deines

Tiger (r)

schwül

Schonzeit (e)

Verbot (s)

unerlaubt

verboten

Widerspruch (r)

wehren s.

protestieren

Alaun (r)

Tinte (e)

Tintenfaß (s)

trippeln

tippen

Typ (r)

Standardhaus (s)

Theiß (e)

fein

unbefangen

klar

Barertrag (r)

pur

reinlich

keusch



sauber

lauter

nett

trockenlegen

reinigen s.

putzen s.

rein

Lichtung (e)

Reinheit (e)

Sauberkeit (e)

1. klären; 2. klarstellen

Reinschrift (e)

klären s.

respektieren

achten

verehren

salutieren

1. Achtung (e); 2. Verehrung (e)

Ehrfurcht (e)

Ehre (e)

Respekt (r)

Ehrenmitglied (s)

Ehrenlohn (r)

Honorar (s)

unehrerbietig

1. achtenswert; 2. ehrwürdig

hochachtungsvoll

1. achtungsvoll; 2. ehrerbietig

ehrenvoll

Ehrenbezeigung (e)

Aufwartung (e)

Verehrer (r)

verehrt



geehrt

rechtlich

anstandhalber

anständig

1. unehrlich; 2. unredlich

unfair

Amtsarzt (r)

Reinigung (e)

Putzlappen (r)

Putzmittel (s)

Putzwerkzeug (s)

1. Reinemachen (s); 2. Reinmachen (s)

euch

Sekretär (r)

Sekretärin (e)

Sekretariat (s)

geheimtuerisch

1. geheim; 2. heimlich

verstohlen

Geheimnis (s)

geheimhalten

insgeheim

Verschwiegenheit (e)

verschwiegen

geheimnisvoll

titulieren

zehneinhalb

zehn

zehntel

zehnte

Zehntel (r)(s)

zehntens

elf

elfte

Elftel (s)

elftens

Elfer (r)

Elf (e)



elfjährig

elferlei

elfmal

elfmalig

dreizehnte

dreizehn

sechszehn

sechszehnjährig

siebzehn

siebzehnjährig

zwölfjährig

zwölferlei

zwölftägig

zwölfstündig

zwölfmal

zwölffach

zwölftel

zwölfte

Zwölftel (r)(s)

zwölftens

Zwölfer (r)

Zwölf (e)

zwölf

neunzehn

vierzehn

achtzehn

achtzehnjährig

fünfzehn

fünfzehnte

Fünfzehner (r)

Zehner (r)

Zehn (e)

Dezimalsystem (s)

zehnjährig

zehntausend

zehnerlei

zehnmonatig

zehntägig

zehnstündig

zehnmal



zehnfach

1. Binnensee (r); 2. See (r); 3. Teich (r)

Toilettenpapier (s)

anwerben

werben

Werbung (e)

1. Tannenzapfen (r); 2. Zapfen (r)

prassen

Lache (e)

Tümpel (r)

Ei (s)

1. eiförmig; 2. eirund

Eiweiß (s)

Schnee (r)

Eierschale (e)

Trockenei (s)

Eierspeise (e)

dottergelb

1. Dotter (r)(s); 2. Eidotter (s)

Stör (r)

1. Futteral (s); 2. Kapsel (e)

Gehäuse (s)

Etui (s)

schieben

v (von; vom)

Zudrang (r)

Gedränge (s)

zudringlich

Verschub (r)

strückeln

Zusatz (r)

Ansatz (r)

Aufsatz (r)

Feder (e)

Federball (r)

Gefieder (s)

Diktat (s)

federführend



Kiel (r)

Federwisch (r)

Federmappe (e)

Schriftzug (r)

Dolmetscher (r)

zurückgeben

Schieber (r)

Schublehre (e)

drängen

1. Andrang (r); 2. Ansturm (r); 3. Drang (r)

Gewühl (s)

Getümmel (s)

Rollstuhl (r)

von +D

1. Dieb (r); 2. diebisch; 3. Heber (r)

Dietrich (r)

Dieberei (e)

Gaunersprache (e)

toben

stumpf

dumpf

hohl

abblenden

dämpfen

Abblendlicht (s)

Tonne (e)

Ton (r)

tappen

stampfen

Mündung (e)

münden

naschhaft

naschen

stauen

1. Kren (r); 2. Meerretich (r)

Turnen (s)



Turnanzug (r)

Turner (r)

turnen

Turnsaal (r)

türmen s.

Rachen (r)

Schlund (r)

Kehle (e)

Halsweh (s)

Halsentzündung (e)

Kehllaut (r)

Turm (r)

Hochhaus (s)

querfeldein

Torte (e)

Tortur (e)

vertrackt

windschief

Zerrbild (s)

Strunk (r)

Kolben (r)

Mißgeburt (e)

Toto (r)(s)

weiter

ferner

weiter

weiter

ferner

Weitere (s)

1. abfertigen; 2. weiterleiten

weiterkommen

weiterkommen

fortbilden

weiterbilden s.

Weiterbildung (e)

weitergehen

fortschreiten

Weiterfahrt (e)



weiterhin

ferner

weiterleiten

davoneilen

mehr

mehrjährig

über +A

mehrtägig

mehrere

mehr

u.a. (und anderem; und anderen)

mehrdeutig

1. Mehrzahl (e); 2. Plural (r)

mehr

1. mancherlei; 2. mehreres; 3. mehrerlei

Überzahl (e)

Mehrausgabe (e)

zumeist

Mehrparteiensystem (s)

1. Mehrheit (e); 2. Mehrzahl (e)

Majorität (e)

verschiedentlich

mehrmals

mehrfach

Euter (s)

Kürbis (r)

Kapital (s)

Stock (r)

Kabeljau (r)

perfekt

vollkommen

vervollkommen s.

vervollkommen

Vollkommenheit (e)

unvollkommten

Vollendung (e)

1. Kapitalist (r); 2. kapitalistisch

Dummkopf (r)

Gimpel (r)

Schafsbock (r)



stockdumm

Trichter (r)

1. davon; 2. davor

Eiche (e)

laden

schenken

einschenken

Füllung (e)

Patrone (e)

1. Füllung (e); 2. Ladung (e)

Füllstift (r)

Füllfeder (e)

gefüllt

plombieren

stopfen

Block (r)

1. Drang (r); 2. Masse (e); 3. Trubel (r); 4. Unmenge (e)

Massenartikel (r)

1. massenhaft; 2. massenweise

Massenauflage (e)

haufenweise

Massenversammlung (e)

Massengebrauch (r)

Massensport (r)

Massenquartier (e)

Massenkundgebung (e)

undicht

Schlauch (r)

prägnant

Festhei (e)

gedrungen

Block (r)

1. kaputtgehen; 2. verkommen

herunterkommen

bankrott

1. kaputtmachen; 2. ruinieren

brüten

Grübelei (e)

Dolch (r)

Fragment (s)



Bruchstück (s)

Buße (e)

1. brüchig; 2. zerbrechlich

1. ausgehen; 2. bestreben (s.); 3. erstreben

trachten

streben

anstreben

strebsam

Bruch (r)

unzerbrechlich

Streichung (e)

1. abbezahlen; 2. abtragen

Wischer (r)

1. Wischlappen (r); 2. Wischtuch (s)

Schutt (r)

türkisch

Türke (r)

Türkin (e)

Türkisch (s)

Türkei (e)

stornieren

Handtuch (s)

urwüchsig

Zwerg (r)

Bruch (r)

1. Geschichte (e); 2. Historie (e)

Geschichtsbuch (s)

geschichtlich

Historiker (r)

histosisch

begegnen

zugehen

1. fügen s.; 2. zutragen

begeben

hergehen

Bruchzahl (e)

Gesetz (s)

gesetzwidrig



gesetzlich

legal

legalisieren

Gesetzgeber (r)

Gerichtshof (r)

ungesetzlich

rechtskundig

Florettfechten (s)

1. Rumpf (r); 2. Stamm (r)

Stammtisch (r)

Stammbuch (s)

Grundzahl (e)

Grundzahlwort (s)

Dorn (r)

Torf (r)

Börse (e)

Trafik (e)

Tragödie (e)

Tragiker (r)

Tragödin (e)

Tragik (e)

Tragiker (r)

Dünger (r)

Mist (r)

Jauche (e)

düngen

Düngen (s)

umwandeln

Spaß (r)

Posse (e)

Schnippchen (s)

1. Scherz (r); 2. Schwank (r); 3. Ulk (r)

Jux (r)

Witz (r)

Witzbold (r)

scherzen

spaßen

verscherzen

schäckern

1. scherzhaft; 2. ulkig



witzig

Trikot (r)(s)

Wirbel (r)

trillern

Oberleitungbus (r)

Trompete (e)

trompeten

Thron (r)

Thronfolger (r)

tropisch

Tropen (Pl.)

Kunststück (s)

Dreh (r)

1. Prise (e); 2. Schnupftabak (r)

Tuberkolose (e)

Tube (e)

Dutzend (s)

Dtzd. (Dutzend)

dutzendweise

dutzendmal

können

wissen

beherrschen

erkundigen (s.)

Auskunftsbüro (s)

Wissen (s)

Kunst (e)

1. Wißbegier (e); 2. Wißbegierde (e)

Bewußtsein (s)



Unterbewußtsein (s)

1. unbewußt; 2. unwissend

1. Unkenntnis (e); 2. Unverstand (r)

1. bewußt; 2. wissentlich

wissenswert

nämlich

wißbegierig

1. Kunst (e); 2. Wissenschaft (e)

Disziplin (e)

wissenschaftlich

Mitwissen (s)

Notiz (e)

Kenntnisnahme (e)

1. Gelehrte (r)(e); 2. Wissenschafter (r); 3. Wissenschaftler

(r)Berichterstattung (e)

Reportage (e)

Information (e)

Berichterstatter (r)

Reporter (r)

Korrespondent (r)

bekanntlich

durch

übermächtig

überreich

jenseits +G

zuwenig

übergroß

überweise

überklug

1. allviel; 2. allzuviel; 3. zuviel

anbringen

Patron (r)

Eigentum (s)

zuschreiben

beimessen +D +A

überhaupt

eigentlich

Eigenname (r)

Eigentümer (r)

Herr (r)



Eigenschaft (e)

überschätzen

überwerfen

1. überdauern; 2. überleben

überreif

Übermacht (e)

Übergewicht (s)

überspannen

überspannt

überlaufen

überfließen

überwunden

überladen

übertönen

Tulpe (e)

knallrot

überreizt

wegkommen

Übergriff (r)

überschreien

übergehen

übertreten

Übervölkerung (e)

übervölkert

übervölkern

1. überwiegend; 2. vorwiegend

größtenteils

überwiegend

vorwiegend

umstehend

umseits

Überzeit (e)

Überstunde (e)

Überstundengebühr (e)

Überarbeit (e)

überarbeiten

überschütten

überstahlen

übermäßig

übersatt



jenseitig

jenseits

Übergewicht (s)

vorwiegen

überflügeln

übetsättigen

überfüllen

1. überbelasten; 2. überbürden; 3. überladen; 4. überlasten

übersetzen

überbeansprucht

überfüllen

überweltlich

Übertreibung (e)

übertreiben

übertrieben

Übermaß (s)

allzu

Übertriebenheit (e)

übervölkern

überhäuft

Tumult (r)

buddeln

wühlen

Tour (e)

1. Bergschuch (r); 2. Bergsteiger (r)

1. girren; 2. kirren; 3. turteln

Tourist (r)

Touristenhaus (s)

Tour (e)

1. Käse (r); 2. Quark (r); 3. Topfen (r)

Topfenfleckerln (Pl.)

Tusche (e)

Klotz (r)

Strunk (r)

Stumpf (r)

Geisel (r)(e)

Floß (r)(s)

Flößer (r)

Trappe (e)



Nadel (e)

Grille (e)

Lunge (e)

Lungenentzündung (e)

Nadelöhr (s)

Spiegel (r)

spiegelblank

Glatteis (s)

Spiegelei (s)

spiegeln

malen s.

Nadelwald (r)

Fee (e)

Symptom (s)

1. erscheinen; 2. vorkommen

gebaren

fragen s.

manifestieren

Kundgebung (e)

ostentativ

dulden

Geduld (e)

gedulden (s.)

1. duldsam; 2. fromm; 3. geduldig

1. intolerant; 2. unduldsam; 3. ungeduldig

Ungeduld (e)

unausstehlich

1. leidlich; 2. paßlich

zurückhalten s.

Pfennigabsatz (r)

Stachel (r)

1. stahelig; 2. stahlig

niesen

Feuer (s)

prallen

1. feuerbeständig; 2. feuerfest; 3. feuersicher

Hydrant (r)

steppen

spicken

gespickt



beschießen

1. Brennstoff (r); 2. Feuerung (e)

Artillerie (e)

feurig

1. Brandmauer (r); 2. Feuermauer (e)

1. Brandherd (r); 2. Feuerherd (r)

Vulkan (r)

1. Feuerherd (r); 2. Herd (r)

Brennholz (s)

Feuerwerk (s)

1. Brandschaden (r); 2. Feuerschaden (r)

Feuerversicherung (e)

Feuernstein (r)

Feuerwehr (e)

Steppdecke (e)

Feuerschutz (r)

1. Brand (r); 2. Feuerbrunst (e)

feuergefährlich

Front (e)

Fernsehen (s)

Fernsehsendung (e)

Fernsehfilm (r)

Wochenschau (e)

Tagesschau (e)

1. Fernsehapparat (r); 2. Fernseher (r); 3. Fernsehgerät (s)

Fernsehkrimi (r)

Fernsehserie (e)

fernsehen

Henne (e)

Huhn (s)

Hühnerbrühe (e)

Hühnersuppe (e)

Hühnerauge (s)

Hühnerei (s)

Str. (Straße)

Gurke (e)

Hof (r)

höflich

unhöflich



Kur (e)

poussieren

Hofthaltung (e)

1. Aufbruch (r); 2. Brache (e)

bellen

Gebell (s)

hopsen

1. hupfen; 2. hüpfen

1. Satz (r); 2. Sprung (r)

sprungbereit

umspringen

aufziehen

necken

foppen

fahren

springen

Springer (r)

Dornschuh (r)

Schwungbrett (s)

Sprunggrube (e)

dahin

so

derart

ja

nur

zwar

ebensolange

daneben

1. ebensoviel; 2. geradesoviel

ebensosehr

ebensooft



1. derselbe/dieselbe/dasselbe; 2.

ebenjener/ebenjene/ebenjenes; 3. selbig
gleiche

nämlich

tüchtig

ebendieser/ebendiese/ebendieses

ebender/ebendie/ebendas

ebendahin

ebenso

ebendaher

ebenda

ebensolcher/ebensolche/ebensolches

ebensoweit

ebendort

sowieso

ohnehin

ehe

sogenannt

sozusagen

Uhu (r)

PS (Postkriptum)

neu

Neubau (r)

Neubau (r)

Nachwuchs (r)

Neuauflage (e)

Neubauwohnung (e)

Nachwuchs (r)

frisch

neuestens

wiederaufführen

neudrings

Heurige (r)

Neuheit (e)

Neujahr (s)

Ivrit (s)

Neumond (r)



neuern

Neuerung (e)

Neuerer (r)

Finger (r)

neugestaltet

Wiederaufbau (r)

reorganisieren

neugeboren

fingerdick

1. jauchen; 2. jubeln

frohlocken

Jubel (r)

aufjubeln

Neuzeit (e)

Rekrut (r)

umbetten

Wiederaufnahme (e)

wiederverwenden

1. Recycling (s); 2. Wiederverwendung (e)

Journal (s)

Zeitung (e)

Neuigkeit (e)

Anzeige (e)

Journalist (r)

Zeitungskiosk (r)

neuartig

neugeboren

Ukraine (e)

ukrainisch

Ultraschall (r)

Umlaut (r)

sog. (sogenannt)

langweilig

1. Langeweile (e); 2. Überdruß (r)

1. langweilen s.; 2. mopsen s.

garstig

1. Abscheu (r)(e); 2. Ekel (r)

ekeln

anwidern

1. ekel; 2. ekelerregend



ekeln s.

1. Enkel (r); 2. Kindeskind (s)

1. Cousin (r); 2. Vetter (r)

1. Muhme (e); 2. Nichte (e)

1. Cousine (e); 2. Kusine (e)

Base (e)

Neffe (r)

Drang (r)

langweilen

übergenug

ebd. (ebenda)

Herr (r)

Hr. (Herr)

mächtig +G

Regierung (e)

1. herrschen; 2. obwalten; 3. regieren

1. beherrschen s.; 2. meistern s.

gebieten

vorherrschen

beherrschen

1. Herrscher (r); 2. Regent (r)

Herrschaft (e)

Regiment (s)

Herrschsucht (e)

Funkstreife (e)

UKW (Ultrakurzwellen)

Herrgott (r)

Hrn. (Herrn)

1. Gebieterin (e); 2. Herrin (e)

Schleppboot (s)

Schleppe (e)

schwimmen

hetzen

hetzerisch

Pudel (r)



Schwimmer (r)

Schwimmbad (s)

Schwimmhaut (e)

Flosse (e)

Wucherer (r)

wuchern

schwemmen

Fahrt (e)

Weg (r)

Reise (e)

Straße (e)

verweisen

verweisen

Verweis (r)

Hinweis (r)

abscheulich

Anweisung (e)

Bon (r)

Wertmarke (e)

nächst +D

nach +D

hintennacht

hinterdrein

nachgeben

nachstellen

1. nachmachen; 2. nachtun

nachzahlen

nachlassen

nachholen

nachbringen

nachgehen

nachkommen

nachschicken

nachgehen +D

1. nachreden; 2. nachsagen

nachsehen

Nachschau (e)



nachwachsen

langen

nacheilen

nachlaufen

nachrechnen

nachreisen

nachtraben

nachschlagen

nachtragen

nachziehen

Nachdruck (r)

1. imitieren; 2. nachahmen

nachbilden

Nachschub (r)

nachbestellen

nachgießen

Nachnahme (e)

Nachahmung (e)

Wiedergabe (e)

Imitation (e)

1. Nachahmung (e); 2. Nachbildung (e)

1. Fahrgast (r); 2. Passagier (r); 3. Reisende (r)(e)

Reiseverkehr (r)

anweisen

weisen

1. Angabe (e); 2. Direktive (e); 3. Instruktion (e); 4.

Weisung (e)Passagierliste (e)

bahnen

Fahrt (e)

Reisebüro (s)

Fahrpreisermäßigung (e)

verfahren

verreisen

fahren

reisen

anleiten

Gasse (e)

Gassenbube (e)

Gosse (e)

Straßenzimmer (s)



Straßenkehrer (r)

Wegscheide (e)

Straßenbau (r)

Bodenmarkierung (e)

Führer (r)

Reiseführer (r)

Route (e)

Kurs (r)

Mitfahrer (r)

Sozius (r)

Mitreisende (r)(e)

1. Verkehrsschild (s); 2. Wegweiser (r)

1. Straßenkreuzung (e); 2. Wegkreuzung (e)

unterwegs

1. Paß (r); 2. Reisepaß (r)

Paßbild (s)

Paßamt (s)

Paßkontrolle (e)

Fahrunterbrechung (e)

Direktion (e)

Weisung (e)

Anweisung (e)

wegfahren

letzterwähnt

hinterher

letzterer/letztere/letzteres

Nachfolger (r)

Nachkomme (r)

Nachfolge (e)

Nachkommenschaft (e)

Nachtisch (r)

Nachspeise (e)

Nachwirkung (e)

1. Nachschrift (e); 2. Postskript (s)

Nachgeschmack (r)

Nachspiel (s)

Nachbehandlung (e)

1. Nachwelt (e); 2. Nachzeit (e)

nachträglich

nachträglich



übergehen

fangen

zuletzt

Letzte (s)

1. vorletzt; 2. zweitletzte

Letzte (r)

letzt

letzte (r)(e)(s)

letzt

Rufname (r)

utopisch

Nachrede (e)

Nachwort (s)

Mundvorrat (r)

1. Fahrbahn (e); 2. Fahrdamm (r)

1. Bahnbrecher (r); 2. Pionier (r)

Straße (e)

UV-Strahlen (Pl.)

Vesper (e)

Jause (e)

jausen

Frische (e)

erquickend

Erfrissungsgetränk (s)

Erholung (e)

Urlaubstermin (r)

Urlaubsplan (r)

gedeihlich

heilsam

1. Willkomm (r); 2. Willkommen (r)(s)

Empfehlung (e)

bewillkommen

traben

Trab (r)

1. Ding (s); 2. Handel (r); 3. Sache (e)

1. Angelegenheit (e); 2. Geschäft (s); 3. Geschichte (e)

Diensteifer (r)

Inspektion (e)

1. flott; 2. geschickt; 3. kunstfertig



1. fertig; 2. gewandt

handlich

tüchtig

Geschick (s)

Geschichtlichkeit (e)

1. ungeschickt; 2. unpraktisch

1. Geschäftsfreund (r); 2. Partei (e)

Klient (r)

Parteienverkehr (r)

Verwaltung (e)

Schriftstück (s)

Agent (r)

Agentur (e)

Sektion (e)

1. Advokat (r); 2. Rechtsanwalt (r)

Anwalt (r)

Geschäftsträger (r)

Anwalt (r)

Urureltern (Pl.)

sitzen

nachstellen

verfolgen

Verfolgung (e)

Verfolger (r)

Verfolgte (r)(e)

1. Bodensatz (r); 2. Seihe (e)

1. Sitzung (e); 2. Tagung (e)

Session (e)

Sitz (r)

Sitz (r)

tagen

Amboß (r)

Schöffe (r)

Sitzgarnitur (r)

ausstecken

Plantage (e)

Feierabend (r)

Feier (e)

Fest (s)

1. feierlich; 2. festlich



Weihe (e)

Festrede (e)

Festspiele (Pl.)

Festmahl (s)

Festsitzung (e)

1. Feiertag (r); 2. Festtag (r)

feiertags

Lustverderber (r)

Hohlraum (r)

eitel

nüchtern

leer

taub

ungeladen

hohl

Leerlauf (r)

Leere (e)

Ziesel (r)(s)

Raumschiff (s)

Weltraumfahrer (r)

Astronaut (r)

1. Astronautik (e); 2. Weltraumfahrt (e)

Raumfahrt (e)

leeren

entladen

Raumkapsel (e)

1. Blankett (s); 2. Formular (s)

1. Hammel (r); 2. Schöps (r)

Vorwand (r)

vorschieben

leeren s.

Exkrement (s)

Kessel (r)

1. Kesselpauke (e); 2. Pauke (e)

pauken

Schopf (r)

Komet (r)

Brand (r)

1. pauken; 2. stoßen



geraten

stechen

klatschen

schlagen

Batterie (e)

Takt (r)

rhythmisch

Terminplan (r)

Anschlag (r)

Streich (r)

Stich (e)

Puff (r)

Schlag (r)

Stoß (r)

Anstoß (r)

Treffen (s)

Gefecht (s)

prallen

Stoßstange (e)

Puffer (r)

Kolben (r)

Pulsader (e)

Schlagader (e)

Trumpf (r)

schäbig

zuschlagen

Glas (s)

Pfand (s)

gläsern

Glasscherbe (e)

1. Glaser (r); 2. glasig

Glashütte (e)

Gewächshaus (s)

Treibhauseffekt (r)

Karaffe (e)

heulen

Geheul (s)



betreiben

treiben

üben

jagen

Betrieb (r)

1. Betriebsstoff (r); 2. Kraftstoff (r); 3. Treibstoff (r)

Sprit (r)

Inbetriebsetzung (e)

bewirtschaften

Betriebswitrschaft (e)

Berufsunfall (r)

Betriebsrat (r)

Kantine (e)

1. Betriebsküche (e); 2. Werkküche (e)

Betriebsorganisation (e)

Betriebskosten (Pl.)

Betriebsleitung (e)

Betriebsleiter (r)

Betriebsstörung (e)

Botschaft (e)

Geschäft (s)

Branche (e)

Geschäftsmann (r)

Geschäftshaus (s)

geschäftlich

Geschäftsreise (e)

Sozius (r)

entw. (entweder)

Schmarren (r)

Quark (r)

1. Abendbrot (s); 2. Abendessen (s); 3. Abendmahl (s); 4.

Nachtmahl (s); 5. Souper (s)
nachtmahlen

1. wüst; 2. Beschuldigung (e)

wild

wild

1. Wild (s); 2. Wildling (r)



Bestie (e)

Wildstand (r)

Wildgarten (r)

1. Jäger (r); 2. Schütze (r); 3. Weidmann (r)

Jagd (e)

jagen

Jagdhund (r)

Jagdflugzeug (s)

Revier (s)

1. Schwarzwild (s); 2. Wildschwein (s)

Wilde (r)(e)

Wildbret (s)

1. stockfremd; 2. wildfremd

Wildente (e)

Eber (r)

Ankläger (r)

Angeklagte (r)(e)

Wildgans (e)

Wildkatze (e)

1. anklagen; 2. anschuldigen

Wildnis (e)

wildwachsend

1. funkelnagelneu; 2. funkelneu; 3. nagelneu

Wilddieb (r)

Heckenrose (e)

Hagebutte (e)

hacken

Fahrgleis (s)

Gleis (s)

Hieb (r)

Schnitt (r)

herumhauen

gehackt

Schnittblume (e)

sprengen

galoppieren

entweder

oder

Drang (r)

Beierde (e)



Wunschtraum (r)

Gut (s)

Habe (e)

Vermögen (s)

begütert

vermögend

1. besitzlos; 2. mittellos

Besitzstück (s)

Butter (e)

graben

Schurf (r)

Stulle (e)

Buttergebäck (s)

Butterbrot (s)

Schurf (r)

ob

blind

Knirps (r)

Scharre (e)

jucken s.

kratzen s.

Blinddarm (r)

Blinddarmentzündung (e)

fanatisch

Fanatiker (r)

1. tollkühn; 2. verwegen

Blindenanstalt (e)

1. mörteln; 2. putzen

Bewurf (r)

1. Maueranwurf (r); 2. Putz (r); 3. Verputz (r); 4. Wandputz

(r)blindlings

Maulwurf (r)

Blindheit (e)

Vakuum (s)

nebst +D



mit +D

Auswurf (r)

je

wenn

irgendwie

wo

irgendwo

irgendwoher

irgendwohin

1. irgendeiner/irgendeine/irgendeines; 2. jemand; 3. wer

irgendwer

einigermaßen

1. irgendeiner/irgendeine/irgendeines; 2.

irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches
irgendwelch

wert

Ding (s)

etwas

anders

irgendein

was

irgendwelch

jemals

irgendwann

irgendwelch

sowie

etwas

abgeben s. +mit +D

Ehescheidung (e)

1. Bescheid (r); 2. Rückantwort (e)



1. erwidern; 2. versetzen

Wahl (e)

Auswahl (e)

Sortiment (s)

fein

elegant

gewählt

Wahlfach (s)

Wähler (r)

Kurfürst (r)

Wahlrecht (s)

Wahlheimat (e)

Scheidelinie (e)

Scheideweg (r)

gedeihen

Schulter (e)

Achsel (e)

unterziehen s.

Unternehmen (s)

Unterfangen (s)

unternehmen

Unternehmer (r)

unternehmungslustig

Religion (e)

religiös

Verhör (s)

Bügel (r)

Bekennentnis (s)

Geständnis (s)

Achselzucken (s)

wahrlich

allerdings

tatsächlich



recht

Echtheit (e)

wählen

Lese (e)

wahllos

wählerisch

auserlesen

Auswahlmannschaft (e)

Nationalspieler (r)

Fußballauswahl (e)

Internationale (r)(e)

Scheidungsprozeß (r)

Wirklichkeit (e)

förmlich

förmlich

reell

wahrscheinlich

vermutlich

Wahrscheinlichkeit (e)

unwahrscheinlich

unwahr

Unwahrheit (e)

Krise (e)

kritisch

umziehen

umwechseln

wechseln s.

Drehstrom (r)

Wechsel (r)

Staffel (e)

Wechselstrom (r)

Staffellauf (r)

Wechselfieber (s)

Scheidemütze (e)



1. Veränderung (e); 2. Wandel (r)

1. Wandlung (e); 2. Wechsel (r)

1. unveränderlich; 2. unverändert

1. abwechlungsreich; 2. wechselvoll

1. unstet; 2. wechselhaft

wandelbar

wechselnd

veränderlich

1. Veränderung (e); 2. Wechsel (r)

Wandlung (e)

Änderung (e)

Valuta (e)

Wechselkurs (r)

zu +D

samt +D

1. Maut (e); 2. Zoll (r)

Zollerklärung (e)

Zollangabe (e)

Zollamt (s)

Zollstelle (e)

zollpflichtig

zollfrei

Zöllner (r)

Zollbeamte (r)

Zollkontrolle (e)

liegen

geben

stecken

sitzen



haben

Wanderer (r)

Wanderung (e)

Wanderschaft (e)

wandern

wechseln

schleppen s.

1. Schorf (r); 2. harren

Festung (e)

warten

Burg (e)

Erwartung (e)

erwartungsvoll

erwartungsvoll

Kröte (e)

1. unerwartet; 2. unverhofft; 3. unvermutet

unversehens

Bann (r)

Zauber (r)

Zauberspruch (r)

zauberhaft

Zauberer (r)

Wall (r)

1. Herrenpilz (r); 2. Steinpilz (r)

Krähe (e)

Stadt (e)

Rathaus (s)



Stadtsiedlung (e)

Magistrat (r)

städtlich

Stadtbesichtigung (e)

Stadtrundfahrt (e)

Wartesaal (r)

nähen

Naht (e)

Nähmaschine (e)

1. Modistin (e); 2. Näherin (e)

Warschau

Eisen (s)

bügeln

Eisenbeschlag (r)

Bügeleisen (s)

bügelfrei

Messe (e)

Markthalle (e)

Marktschreier (r)

Abnehmer (r)

Kaufwert (r)

Kunde (r)

Kundin (e)

Kaufkraft (e)

Kundenbuch (s)

Sonntag (r)

sonntägig

sonntäglich

sonntags

Messestadt (e)

Eisenbeton (r)

eisern

Eisenhüttenwesen (s)

Eisenzeit (e)

kraß

saftig

dick

Dickdarm (r)

verdicken

eisenhaltig



Eisenbahn (e)

Eisenbahner (r)

Bahnbeamte (r)

Bahnkarte (e)

Waggon (r)

Strecke (e)

Schwelle (e)

Weiche (e)

1. Leinen (s); 2. Leintuch (s)

leinen

Watte (e)

zu +D

Gerüst (s)

Gerippe (s)

Vase (e)

Abriß (r)

Skizze (e)

schematisch

darstellen

Darstellung (e)

Vesper (e)

schützen vor +D

verfechten

1. Verteidigung (e); 2. Wehr (e)

1. verteidigen s.; 2. wehren s.

Abwehr (e)

Verteidigung (e)

Schutz (r)

defensiv

1. Schutzbefohlene (r)(e); 2. Schützling (r)

1. Gehege (s); 2. Schutzgebiet (s)

Schutzmarke (e)

1. häuten s.; 2. mausen; 3. schälen s.

federn s.

Patron (r)



Schutzgebiet (s)

Verteidiger (r)

Manschette (e)

Schutzimpfung (e)

Schutzhaft (e)

schutzlos

ungedeckt

wehrlos

Ende (s)

Endstation (e)

1. Afterdarm (r); 2. Mastdarm (r)

After (r)

vollziehen s.

vorgehen

tun

Endziel (s)

Endresultat (s)

endgültig

durchwirken

verüben

vollbringen

durchführen

durchfahren

durchkämpfen

durchgehen

ausreden

fegen



durchzählen

gänzlich

zuäußerst

Schlußfolgerung (e)

endgültig

endlich

1. Extrem (s); 2. Extremität (e)

ausüben

1. vollstrecken; 2. vollziehen

ausführen

Ausführung (e)

exekutiv

Exekutive (e)

Testament (s)

1. letztwillig; 2. testamentarisch

Endlampf (r)

Schlußrechnung (e)

Stichwort (s)

Extremität (e)

unendlich

endlos

überglücklich

schließlich

endlich

Fügung (e)

Bescheid (r)

Beschl. (Beschluß)

Los (s)

1. fatal; 2. verhängnisvoll

Endung (e)

1. ausgehen; 2. ausschlagen

auslaufen

hinauslaufen

auslauten

ausfallen

vermischt

chemisch

unvermischt



meliert

Chemikalien (Pl.)

Verbindung (e)

fein

spitz

dünn

Dünndarm (r)

Dünne (e)

vermeinen

wähnen

finden

meinen

damit

mithaben

Urteil (s)

Meinung (e)

Venedig

angeboren

zufällig

Zufall (r)

markig

bündig

Markbein (s)

vermeintlich

uralt

basenschaft

Gast (r)

Gästebett (s)

Einkehr (e)

Gasthof (r)

Gastspiel (s)

Stammbuch (s)

Gaststättengewerbe (s)

Gaststätte (e)

Gastwirtschaft (e)

Gasthaus (s)



Gastwirt (r)

gastieren

Gastfreundschaft (e)

gastfreundlich

wirtlich

Gästezimmer (s)

gastlich

altern

Verordnung (e)

Blut (s)

schlagen

klopfen

Blutspender (r)

Blutspendaktion (e)

blutunterlaufen

Blutübertragung (e)

Bluttropfen (r)

1. Spatz (r); 2. Sperling (r); 3. Bluthund (r); 4.

Schweißhund (r)1. Ader (e); 2. Blutgefäß (s)

Gefäß (s)

1. Prügelei (e); 2. Rauferei(e); 3. Schlägerei (e)

Handgemenge (s)

prügeln s.

raufen (s.)

schlagen s.

herumschlagen s.

Bluttat (e)

blutig

Schläge (Pl.)

Niederlage (e)

Blutwurst (e)

Gepräge (s)

Beschlag (r)

Blutfleck (r)

blutbefleckt



Ruhr (e)

Blutbild (s)

1. Blutkreislauf (r); 2. Kreislauf (r)

Drehorgel (e)

Temperament (s)

Blutdruck (r)

Blutvergießen (s)

schlagen

Vene (e)

Blutsturz (r)

Schafott (s)

blutsverwandt

Vers (r)

Gedicht (s)

wetteifern

Wettbewerb (r)

Rennen (s)

Wettrennen (s)

Turnier (s)

Rennwagen (r)

Kampfrichter (r)

Preisrichter (r)

rennen

Wettlauf (r)

Rennpferd (s)

Rennbehn (e)

Piste (e)

Leistungssport (r)

Leistungssportler (r)

Preisfrage (e)

Vers (r)

Strophe (e)

Blutsenkung (e)

blutarm

Blutgier (e)

verbluten

Harnisch (r)

Märtyer (r)

blutlos

Blutlache (e)



blutriefend

Blutprobe (e)

Blutung (e)

bluten

gravieren

1. hauen; 2. meißeln

Niere (e)

Lendenbraten (r)

Nierenbraten (r)

Gravierung (e)

1. Meißel (r); 2. Stemmeisen (s)

Rute (e)

1. Beistrich (r); 2. Komma (s)

Gerte (e)

Steckpferd (s)

holen

gefährlich

streiten

streitig

streitsüchtig

Gefahr (e)

gefährden

ungefährlich

wütend

Tollwut (e)

Wut (e)

Notbremse (e)

verspielen

Notausgang (r)

Strapaze (e)

Schererei (e)

ungemächlich

unheilbringend

Quarantäne (e)

Verlierer (r)

matsch



Abgang (r)

Verlust (r)

1. säen; 2. schlagen

Empfang (r)

Einkauf (r)

Kaufpreis (r)

rivalisieren

eifern

Nebenbuhler (r)

Rivale (r)

Gemüsegarten (r)

1. Anbau (r); 2. Saat (e)

projizieren

Projektion (e)

Projektionsapparat (r)

1. Filmleinwand (e); 2. Projektionsschirm (r)

schuldig

frevelhaft

versündigen s.

vergehen s.

stürzen s.

Sähmaschine (e)

Saatgut (s)

1. Vergehen (s); 2. Verstoß (r)

Projektion (e)

Käufer (r)

1. Kundenkreis (r); 2. Kundschaft (e)

büßen

kommandieren

Leitartikel (r)

steuern

Leitfaden (r)

Generaldirektor (r)

Generalstab (r)

Generalvertretung (e)

Steuerung (e)

1. anführen; 2. fahren

chauffieren



leiten

Leitung (e)

Familienname (r)

Führung (e)

Leitung (e)

Fahrpraxis (e)

1. Leiter (r); 2. Obmann (r)

Beifahrersitz (r)

1. Führer (r); 2. Haupt (s)

Fahrerlaubnis (e)

Führersitz (r)

spindeldürr

schmächtig

befinden s.

wohnhaft

befinden s.

antreten

zusteuern

Wachs (s)

wächsern

1. wachsen; 2. wichsen

wächsern

1. blecken; 2. fletschen

1. fidel; 2. flott

fröhlich

froh

Fröhlichkeit (e)

Provinz (r)

1. Gegend (e); 2. Land (s)

provinzial

Landhaus (s)

Landbevölkerung (e)

Provizstadt (e)

Videokamera (e)

Videoverleihstelle (e)

Videorekorder (r)

Videothek (e)

1. Fischotter (e); 2. Otter (r)

aufgeräumt

Gen.Dir. (Generaldirektor)



lustig

Trost (r)

Tröstung (e)

1. trösten; 2. vertrösten

1. trostlos; 2. untröstlich

1. trostbringend; 2. tröstlich

trösten s.

vertrösten s.

Lustspiel (s)

Komödie (e)

aufpassen

achtgeben

Achtung (e)

Acht (e)

grinsen

Sturm (r)

Unwetter (s)

Wetter (s)

wetterfest

Windjacke (e)

1. brausend; 2. sturmvoll

stürmisch

stürmen

verwittert

brausend

kichern

Welt (e)

Weltmeister (r)

Weltfrieden (r)

All (s)

Weltall (s)

Weltkrieg (r)

Weltmacht (e)

weltberühmt

1. Lai (r); 2. profan; 3. weltlich

brennen

leuchten



Leuchtturm (r)

Weltanschauung (e)

weltanschaulich

licht

hell

Klarheit (e)

Helle (e)

lichtblond

bewandert

Weltmarkt (r)

Weltrekord (r)

Weltbestzeit (e)

Weltteil (r)

Weltbund (r)

Weltkarte (e)

weltfremd

Weltgeschichte (e)

Weltraum (r)

Weltstadt (e)

Gabel (e)

Blitz (r)

Blitzschlag (r)

blitzschnell

Blitzableiter (r)

blitzen

1. Elektrische (e); 2. Straßenbahn (e)

elektrifizieren

Elektizität (e)

Straßenbahninsel (e)

flackern

blitzen

Blinker (r)

Elektriker (r)

Elektroherd (r)

Stromanschlu (r)

Gabelfrühstück (s)

blinken

Geflimmer (s)

Blinker (r)

Wilhelmine



Wilhelm

1. Willi; 2. Willy

Levkoje (e)

1. Otter (e); 2. Viper (e)

Blüte (e)

Blume (e)

Blumenbeet (s)

Blumenkrippe (e)

Blumentopf (r)

Bukett (s)

Gewinde (s)

Blumenzucht (e)

Blütezeit (e)

1. blumig; 2. geblümt

Blumenständer (r)

Blüte (e)

Blütezeit (e)

1. blühen; 2. florieren

fortkommen

Dämmerung (e)

Tagesanbruch (r)

Würstchen (s)

blühen

führen

bekleiden

tragen

anhaben

bestreiben

umhaben

Gehaben (s)

Art (e)

Benehmen (s)

1. aufführen s.; 2. benehmen s.; 3. gebärden (s.); 4. gebaren

s.; 5. geben s.; 6. verhalten s.
betragen s.

begegnen



führen s.

zurück

1. wiedergeben; 2. zurückgeben

herausgeben

Wiedergabe (e)

Rückschlag (r)

zurückwerfen

mißbrauchen

Mißbrauch (r)

gedenken +G

zurückfallen

rückfällig

zurückgehen

zurückfallen

zurücklegen s.

zurückzahlen

verfangen

zurückwenden

zurückwenden s.

Umkehr (e)

zurückdenken

zurückschlagen

Rückschlag (r)

rückbezüglich

zurücksetzen

wiedereinsetzen

1. abberufen; 2. zurückrufen

repatriieren

1. wiederholen; 2. zurückbringen

zurückfahren

zurückziehen

zurückziehen s.

nachstellen

zurückkommen

zurückerhalten

herausbekommen



widerrufen

zurückbegleiten

zurückziehen

wiedergrüßen

danken

zurückfordern

Rückforderung (e)

zurücktreten

zurückbleiben

zurückgehen

rückgängig

umschauen s.

zurückgewinnen

wiedererlangen

Rückblick (r)

zurückschrenken

quer

Auswuchs (r)

rückerstatten

zurückdrängen

vorenthalten

zurückhalten

verhalten

widerstehen

abstoßend

kehren

zurückkehren

1. Rückkehr (e); 2. Rückweg (r)

zurückerstatten

zurücklegen

mißfallen

1. abspiegeln; 2. widerspiegeln

widerspiegeln s.

spiegeln s.

Rückweg (r)

1. absagen; 2. abwehren

1. Abfuhr (e); 2. Absage (e)

1. zurückfahren; 2. zurückreisen

zurücksetzen



zurückschlagen

zurückschlagen

Revanche (e)

zurückwerfen

reflektieren

zurückschlagen

Abprall (r)

zurückfallen

zurücknehmen

zurückleiten

zurückführen

1. abmelden; 2. widerrufen; 3. zurückziehen

Widerruf (r)

unwiderruflich

zurückziehen (s.)

Rückzug (r)

wiederkehren

Krampfader (e)

Rückschlag (r)

Widerschein (r)

1. Anklang (r); 2. Echo (s); 3. Nachhall (r); 4. Widerhall (r)

1. hallen; 2. schallen

abweisen

tragen

schaffen

1. Fehde (e); 2. Mißhelligkeit (e); 3. Zerwürfnis (s); 4.

Zwist (r)Streit (r)

Zwietracht (e)

1. jucken; 2. kitzeln; 3. kribbeln

1. entgelten; 2. erwidern; 3. vergelten

entgegnen

dafür

Unbilden (Pl.)

wiedersehn

wiedersehen

Gegendienst (r)

Vergeltung (e)

unerwidert

Beziehung (e)

Verhältnis (s)



verhältnismäßig

Relation (e)

Verhältnisse (Pl.)

1. Beziehungswort (s); 2. Verhältniswort (s)

Weichsel (e)

1. Debatte (e); 2. Diskussion (e); 3. Streit (r)

Auseinandersetzung (e)

Vitamin (s)

streitbar

Streitfrage (e)

streitig

1. unbestreitbar; 2. unwiedersprechlich

1. debattieren; 2. disputieren; 3. polemisieren

umstritten

streiten

Fahrgebühr (e)

Segel (s)

Segelboot (s)

Segelregatta (e)

Segeln (s)

Takelung (e)

segeln

Segelsportler (r)

Segelflugzeug (s)

1. fechten; 2. schlagen

1. Fechten (s); 2. Fechtkunst (e)

Errungenschaft (e)

Träger (r)

Wasser (s)

Gewässer (s)

Wasserstand (r)

Pegel (r)

wasserdicht

ertränken

ertrinken

1. Hydrant (r); 2. Wasserhahn (r)

harnen

Harn (r)

Wasserversorgung (e)

wässerig



1. Fall (r); 2. Wasserfall (r)

Wasserkrug (r)

Wasserglas (s)

wasserköpfig

Wasserfläche (e)

Wasserfarbe (e)

Wasserbad (s)

Wasserspeichter (r)

1. regendlich; 2. wetterfest

Wasserstiefel (r)

Wassermangel (r)

Welle (e)

Wasserball (r)

Nilpferd (s)

Ringelnatter (e)

Wassersport (r)

Wasserscheu (e)

Wasserweg (r)

Wassersucht (e)

Wasserbecken (s)

Wasserwerek (s)

Speicher (r)

wasserlos

1. Sichtvermerk (r); 2. Visum (s)

Visumzwang (r)

visafrei

Wasserscheide (e)

Wasserleitung (e)

Wasseranschluß (r)

Prüfung (e)

Examen (s)

mustern

1. Examen (s); 2. Untersuchung (e)

Prüfung (e)

Prüfungsverfahren (s)

Prüfungstermin (r)

Prüfling (r)

examinieren

Prüfer (r)

Hühnerhund (r)



1. horizontal; 2. waagerecht; 3. waagrecht

gehören

zugehörig

vergleichen s.

anfühlen

Sohn (r)

Augenlicht (s)

Ältere (r)(e)

schlagen

zuständig

1. unterstehen; 2. unterstehn

zuwenden s.

haschen

unterziehen

zuwider +D

dafür

zuwenden

zuneigen

zuneigen

zuhalten

danach

schnappen

zuziehen

überreich

zehren

anwenden

danach

verantworten s.

anmessen

gegen +A

zunächst +G/+D

anhalten s.

versetzen



meinen

befinden

diesseits +G

Einbruch (r)

Doppelte (s)

Wesensart (e)

Ganzheit (e)

widmen s.

anbahnen

vermöge +G

kraft +G

hinausgehen

angewiesen +auf +A

unwissend

Wissen (s)

für +A

widmen

überhängen

werden

umsetzen

anliegen

zugehen

anstelle +G

satt

spreizen s.

weigern s.

aufbäumen (s.)

Linie (e)

Amt (s)

Strich (r)

stricheln

Lineal (s)

Strich (r)

Zug (r)

1. Eisenbahnzug (r); 2. Zug (r)



Zuganschluß (r)

Beziehung (e)

Bezug (r)

1. anlagen; 2. beziehen s.

anbetreffs

beziehen

winseln

Bogen (r)

Streichquartett (s)

schleifen

schleppen

Schlepper (r)

Schlepper (r)

Schlepptau (s)

schleppend

anziehen

Hang (r)

Zuneigung (e)

Schwiegersohn (r)

vgl. (vergleich)

1. Eimer (r); 2. Kübel (r)

Bräutigam (r)

Tal (s)

hügelab

Scharlach (r)(s)

Preiselbeere (e)

rothaarig

Rotkehlchen (s)

Rotwein (r)

Lärche (e)

Zwiebel (e)

Kupfer (s)

kupfern

vulkanisch

x-te

X-Beine (Pl.)

x-beinig

X-Strahl (r)

x-mal

Hafer (r)



fressen

Hafergrütze (e)

Gebiß (s)

Hefrflocken (Pl.)

Haferkorn (s)

Düte (e)

Beutel (r)

Agram

Mischmasch (r)

Kauderweisch (s)

Schall (r)

Rumor (r)

Treibels (s)

behelligen

molestieren

Sakko (r)(s)

Jackett (s)

1. Pfand (s); 2. Unterpfand (s)

Versatzamt (s)

Bukett (s)

1. Platzregen (r); 2. Regenguß (r)

Guß (r)

Sperre (e)

Klausel (e)

Pilger (r)

Schluß (r)

verschließbar

verschlossen

zurückgezogen

Sperre (e)

Klammer (e)

einklammern

sperren

Sperre (e)

1. Polizeistunde (e); 2. Sperrstunde (e)

Sperrlinie (e)

verschlossen

geschlossen

Klausur (e)

Sperrsitz (r)



schließen

zu

zubleiben

1. Banner (s); 2. Fahne (e)

1. Bank (e); 2. Untiefe (e)

1. auflaufen; 2. stranden

1. festfahren; 2. scheitern

Störung (e)

Verlegenheit (e)

Störung (e)

Unruhe (e)

Wirren (Pl.)

zerfahren

1. trüb; 2. unklar

wirr

trüben

verstört

verlegen

1. ungestört; 2. ungetrübt; 3. unvermischt

Zebra (s)

Zebrastreifen (r)

winkelig

Wams (s)

Sellerie (e)

Meuterei (e)

Aufruhr (r)

Musik (e)

musikalisch

1. Kapelle (e); 2. Orchester (s)

musizieren

Spieluhr (e)

Musiker (r)

1. Komponist (r); 2. Tonsetzer (r)

Gemse (e)

Gemsbock (r)

wüst

Verwirrung (e)

Ungewitter (s)



Gewitter (s)

rascheln

Socke (e)

schluchzen

1. verargen; 2. verdenken

1. Email (s); 2. Schmelz (r)

1. Flügel (r); 2. Klavier (s)

Klavierspielen (s)

Pianist (r)

rauh

grün

1. Fisole (e); 2. Schote (e)

grünlich

Schote (e)

Gemüse (s)

Grünzeug (s)

Grasfutter (s)

grünen

Heurige (r)

untersetzt

stämmig

stimmhaft

stimmlos

Polter (r)

Geräusch (s)

Gerassel (s)

pochen

poltern

1. Bluse (e); 2. Kittel (r)

tosen

brausen

sausen

schwirren

rauschen

Braus (r)

Schleichhandel (r)

Absturz (r)

1. Brause (e); 2. Dusche (e)

Sturzbad (s)



brausen s.

Duschkabine (e)

1. Schnelle (e); 2. Stromschnelle (e)

hageln

prasseln

einstampfen

Rauhreif (r)

Flechte (e)

Quetschung (e)

summen

Trubel (r)

Wirrnis (e)

Wirre (e)

Sack (r)

1. Beute (e); 2. Prise (e); 3. Raub (r)

erbeuten

Sackgasse (e)

Salbei (e)

Schemel (r)

1. Despot (r); 2. Tyrann (r)

tyrannisch

tyrannisieren

Tyrannei (e)

Kresse (e)

1. Sack (r); 2. Tasche (e)

Taschentuch (s)

Schnupftuch (s)

Federmesser (s)

Taschenbuch (s)

Taschenlampe (e)

Taschenuhr (e)

einstecken

Gelatine (e)

1. Brötchen (s); 2. Semmel (e)

Schrippe (e)

Brösel (r)

Asien

Trödel (r)

1. Jude (r); 2. jüdisch

Jüdin (e)



Eingeweide (Pl.)

Siegmund

Schleuse (e)

Schindel (e)

Bindfanden (r)

Schnur (e)

Schmalz (s)

Fett (s)

Giraffe (e)

fettig

fett

fettlos

Radatt (r)

Sold (r)

Söldner (r)

Psalm (r)

poltern

1. dichtgedrängt; 2. vollbesetzt

überfüllt

knauserig

Susanne

Jury (e)



a ä A Ä Összevont betűk
b B (pl. német ß=ss; latin æ=ae)
c C ÖsszevonvaFöloldva
d D ß ss
e E
f F
g G
h H
i I
j J
k K
l L
m M
n N
o ö O Ö
p P
q Q
r R
s S
t T
u U ü Ü
v V
w W
x X
y Y
z Z



(pl. német ß=ss; latin æ=ae)



a A á Á Összevont betűk
b B (pl. német ß=ss; latin æ=ae)
c C ÖsszevonvaFöloldva
cs Cs
d D
dz Dz
dzs Dzs
e E é É
f F
g G
gy Gy
h H
i I í Í
j J
k K
l L
ly Ly
m M
n N
ny Ny
o O ó Ó
ö Ö ő Ő õ Õ
p P
q Q
r R
s S
sz Sz
t T
ty Ty
u U ú Ú
ü Ü ű Ű û Û
v V
w W
x X
y Y
z Z
zs Zs



(pl. német ß=ss; latin æ=ae)


