cakk (diszítő) fog, fogazás, csipkézés, citek N; hajhullám, hajfürt; ~os csipkés, csipkézett, fogazott,
fűrészes, fűrészfogas, egyenetlen
caknis citkes N, csipkés szélű
cakompakk fn holmi, fölszerelés; hsz mindenestül, összesen, együtt, együttesen, teljesen
calque fr tükörszó, tükörfordítás; idegen nyelv szókapcsolatát, elemeit, gondolatmenetét követő
fordítás (pl. chemin de fer fr = vasút)
Cancer Rák, Ollós hava (állatöv 4. jegye); → július
Capricornus Bak hava (állatöv 10. jegye); → január
casco hajótest; önkéntes biztosítás; gépjárműé mindenféle kár ellen
cash ang készpénz; ~ and carry Fizess és vidd!; a vevő készpénzzel fizet és maga szállítja haza a
megvásárolt árut; ~ flow pénzáramlás, vmely időszakra eső bevétel és kiadás, pénzmozgás, mely
az üzlet, vállalat folyamatos, akadálytalan fizetőképességét befolyásolja
casus eset (jogban; főnevek ragozásában); ~ belli ok v. ürügy a hadüzenetre, háborúra
caterpillar hernyótalpas v. lánctalpas vontató(gép)
CD compact disc ezüst lemez, sugárlemez, pontsugárlemez, merevlemez, sűrített lemez, sűrvény
ML; → floppi
cech számla (vendéglőben)
celebrál mond (misét), lebonyolít, szolgáltat, ünnepez ML
celebritás előkelőség, kitűnőség, híresség, híres személy
cella kis szoba, fülke (rendházban); börtön helyiség, zárka, fogda, kalitka; rekesz, elrekesztett tér
celluláris telefon, cellular phone ang zsebtovaszó SzF, zsebszólóka; hangcsatornás távbeszélő;
sejtekre osztott működtetési rendszerű
cellux ragasztószalag
cement mészagyag MI; mésztartalmú kötő- v. ragasztóanyag
centenárium századik évforduló, ünnep
center középcsatár (labdajátékokban)
centralizál központosít, egyesít, összehoz
centrális középponti, központi, fő, legfontosabb
centrifuga facsarógép MI, ruhafacsaró, kicsapató(gép) MA; orv kicsapató; különböző anyagok
szétválasztására, szilárd anyagoknak folyadékokból való kicsapatására épített központhagyó
erővel működő berendezés
centrifugális központból futó MAd, központfutó, központhagyó, kiröpítő erő; kifelé ható, a
központtól távolító erő, mely igyekszik a forgásban lévő testeket a forgás középpontjától
eltávolítani
centripetális központba futó, befutó, központba törő, középre húzó, középlő, befelé ható erő
centrum (város)központ, városmag; gócpont, főhely, közép, középpont
cenzor sajtórendőr, kiadványok ellenőre, vizsgálója
cenzus adóbecslés, vagyonbecslés, népszámlálás
cenzúra sajtórendőrség; vizsgálat, politikai szempontú hivatalos bírálat
Cerberus az alvilág kapuját őrző háromfejű kutya
cerberus (szigorú, barátságtalan) őr, ajtónálló, kapus, felvigyázó, kidobó
ceremónia szertartás, ünnepély, ünnepi szokás, illendőség; körülményeskedés, udvariaskodás,
teketória
ceruza íróka, irón, íróvessző
cetli → cédula
cezúra felezővonal, határvonal, elválasztó vonal, megszakítás, szünet
cédé → CD
cédula, cetli papírdarab, papírlap, papírszelet, jelzőcsík, lapka, lapocska, címke
céduláz jegyzetel, kijegyez, följegyez, megjelöl, címez
cég vállalat, vállalkozás, üzletház; ~ér jegy, jelkép, jelvény, mutató (bolté, csapszéké, gyáré, iparágé, üzleté, vállalaté); fantom~ álarcvállalat, álvállalat, árnyvállalat, kirakatvállalat; fantomizálódott ~ álarc-, ál-, árny-, kirakatvállalat lett belőle

céh ipartestület; szakiparosok, iparosok közössége, társulata, egylete
cékla vörös répa
cél Ziel ném végok (vö. lat causa finalis), szándék, törekvés, irány; végpont, amit kitűz, amit el akar
érni; ~ja az, hogy vmi végett, vmiért (teszi, mondja); ~oz puskavégre fog, irányoz, kitűz; utal
vmire, sejtet, jelez, felvet, odavet, megpendít, érzékeltet; ~tábla tárcsa
cérna fonal (varrásra való)
chanson fr műdal, francia dal; egyszerű, könnyed v. érzelmes hangú dal
charme fr báj, kedvesség, kellem, szeretetreméltó, megnyerő viselkedés, magatartás, megjelenés,
kecses, csinos, külső, csáberő, vonzerő
charter járat bérelt hajó v. repülőgép (alkalmi v. időszakos használatra)
chauffeur fr sofőr gépkocsi- v. gépjárművezető, gépkocsis, hajtász, hajtós
chef d'oeuvre fr remekmű, vkinek a fő műve
chiffre fr titkosírás, rejtjel
chip, microchip ang morzsa, lapka; vékony, négyszög alakú, apró félvezető (szilícium) lapka,
melyen egy bonyolult, de egységes rendszerű áramkör van kialakítva; ~kártya biztonsági lapka;
~s burgonyaszirom, pityó(ka)háncs Erd
ciánoz kékez SzF, kéksavaz
cigaretta szivarka, bagó, füstrúd, bűzrúd, koporsószög
ciklámen türtszirom; sötétrózsaszín
ciklon forgószél, légörvény, fergeteg, szélroham, szélvihar, szélvész
ciklus kör, körfolyamat, körforgás, összefüggő sor, sorozat, szabályosan visszatérő időszak, szakasz, ülésszak; vmilyen szempontból összetartozó (főként egy szerzőtől származó, irodalmi,
színházi) művek sorozata
cikória katáng, katang, katangkóró, téli saláta; kávépót
cilinder henger; kürtő alakú keménykalap, kürtőkalap, toronykalap, tornyos kalap SzI
cinikus sivár, rideg(lelkű), közönyös, részvétlen, érzéketlen, szenvtelen, egykedvű, kiábrándult, kiélt, kiégett, kétkedő, semmit sem tisztelő, csúfolódó
cink horgany
cipzár húzózár, villámzár ID, ránts ML, rántózár
ciráda cifraság, cifrázat, cikornya, dísz(ítmény)
circulus vitiosus lat ördögi kör, körben forgó, hibás okoskodás, helybenjárás
cirka körülbelül, kb., közel, mintegy, hozzávetőleg, durván, nagyjából, megközelítőleg, majdnem,
csaknem
cirkuláció keringés, körbe áramlás, forgalom, forgás
cirkuláré körlevél, körirat, körözvény
cirkusz körszín CzF, mutatványszínház; kör alakú sátor v. épület; látványos, szórakoztató rendezvény; az ókori Rómában: kocsiversenypálya, küzdőtér, porond (állatok, rabszolgák
viadalához) és az ehhez tartozó nézőtér; hangos, lármás, ricsajos, zajos, botrányos jelenet; nagy
felhajtás, teketória, körülményesség; előre megrendezett jelenet, ámítás; ~ol jelenetet rendez,
rájön a bolondóra, idegrohamot kap, felbolydulást, zűrzavart kelt
ciszterna víztartó, vízfogó, esővízgyűjtő, vízgyűjtő (medence)
citadella vár, külvár, fellegvár, sasvár, erődítmény, erőd
citál idéz; beidéz (vkit vhová), előrángat, előcibál
citera érchúros pengető (zeneszerszám)
citerázik, zittern ném fél, remeg, reszket; érchúros pengetőn játszik
cito- előtag sejt-; ~lógia sejttan
citrom savancs MA;→ grépfrút, narancs, paradicsom
civil városi, polgári (személy, ruha); nem katonai, nem egyenruhás szervezethez tartozó
civilizáció városiasodás, polgárosodás, polgárosultság, anyagi míveltség, gépműveltség MAd,
kényelmes élet, csiszoltság, rendszerezettség; a társadalom gazdasági és anyagi fejlődésének,
műveltségének egy bizonyos foka
civitas lat polgárság, község, város, nép, állam

cizellál (kézi szerszámmal) vés, karcol, csiszol, tökéletesít, részleteiben megmunkál (fémfelületet)
cívis parasztpolgári (debreceni); módos vidéki (városi) polgár, gazda v. iparos
clairvoyance fr jövőbe látás, szellemi látás MAd, alvalátás, tisztánlátás; érzékszerveken túli észlelési képesség
clip(s), clips iratcsat, (irat)csíptő, ruhacsíptető, fülbevaló
clou fr vminek a fénypontja, csattanója, legérdekesebb része, kiemelkedő, fő gondolata
colos magas, nyurga, nyakigláb, hórihorgas
colstok mérővessző, mérőpálca (összehajtható)
coniunctio lat nyelvt kötőszó
connaisseur fr hozzáértő, műértő, szakértő, szakember
copf (haj)fonat, varkocs, lófarok
copyright ang szerzői jog, kiadói jog
cousin fr unokaöcs, unokabáty; ~e fr unokahúg, unokanővér
cowboy amer lovas marhaőr, marhahajcsár; gulyás, betyár
cókmók, cakompakk ném fn holmi; hat minden holmijával; mindent összevéve, mindenestül
cölibátus papi nőtlenség (római katolikus papoknak, szerzeteseknek kötelező)
credit fr hitel, kölcsön
crossbar ang átrúd, feszrúd, keresztrúd
croupier fr játékvezető, bankos SzF, bankadó; a játékteremben, játékházban a szerencsejátékot
irányító alkalmazott, aki beszedi a veszteségeket, és kifizeti a nyereményeket
cukkol ném felhúz, (fel)ingerel, (fel)izgat
cúg (lég)huzat; ivóképesség
cvekedli kockatészta
cvibak kétszersült, peszmét R
cvikker (orr)csíptető, szemüveg, pápaszem

