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A 

 

abakteria=baktériummentes (L. abacterialis) 

abazio=járásképtelenség (L. abasia) 

abdomeno=has, hasüreg (L. abdomen) 

abdukcio=távolítás (L. abductio) 

abduktoro=távolító (L. abductor) 

aberacio=normálistól eltérő állapot (L. aberratio) 

abiogenezo=ősnemzés (L. abiogenesis) 

ablacio=leválás (L. ablatio) 

abnorma=nem normális 

aborto=vetélés (L. abortus) 

abrazio=horzsolás (L. abrasio) 

absenco=öntudathiány (L. absentia) 

absoluta=teljes (L. absolutus) 

abstinenco=önmegtartóztatás 

abulio=akarathiány (L. abulia) 

abuzo=mértéktelenség (L. abusus) 

acetono=aceton 

acido=sav (L. acidum) 

acino=mirigy végkamrája (L. acinus) 

adeno=mirigy 

adenomo=mirigydaganat (L. adenoma) 

adheri=tapad 

adinamio=gyengeség (L. adinamia) 

adito=bemenet (L. aditus) 

adiuretino=antidiuretikus hormon (L. adiuretin) 

adnekso=méhfüggelék (L. adnex) 

adneksito=méhfüggelék gyulladása (L. adnexitis) 

adipsio=szomjúságérzés hiánya (L. adipsia) 

adjuvanta=segítő (L. adjuvans) 

adoleska=serdülő (L. adolescens) 

adolta=felnőtt (L. adultus) 

adrenalino=adrenalin 

adsringi=összehúz 

adukcii=közelít 

aduktoro=közelítő (L. adductor) 

adversa=ellentétes 

afazio=afázia (L. aphasia) 

afebra=láztalan (L. afebrilis) 

afekcio=izgatottság (L. affectio) 

afonio=afónia (L. aphonia) 

afto=afta (L. aphta) 

agalaktio=tejelválasztás hiánya (L. agalaktia) 

agaragaro=agaragar 

agastrio=gyomor hiánya (L. agastria) 

agenezio=agenézia (L. agenesis) 

agitadi=felráz 

agnoski=felismer 

agnozio=agnózia (L. agnosia) 
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agonii=agonizál 

agorafobio=agorafóbia (L. agoraphobia) 

agrafio=agráfia (L. agraphia) 

agresi=megtámad 

aĝo=kor, életkor 

Akila tendeno=Achiles ín 

ahalazio=achalasia 

aĥlorhidrio=gyomorsav hiány (L. achlorhydria) 

aĥolio=epeváladék hiány (L. acholia) 

aidoso=AIDS 

ajlo=fokhagyma 

akanto=akantusz 

akantocitozo=akantocitózis 

akapnio=akapnia (L. acapnia) 

akceptoro=befogadó (L. acceptor) 

akcesora=járulékos (L. accessorius) 

akcidento=baleset 

aklorhidrio=sósavelválasztás hiánya (L. achlorhydria) 

akinezio=mozgástevékenység hiánya (L. akinesis) 

akneo=akne (L. acne) 

akomodi=alkalmaz 

akra=éles, csípős 

akrocianozo=akrocianózis (L. acrocyanosis) 

akromata=akromatikus 

akso=tengely (L. axis) 

aktiva=aktív, tevékeny 

akumulatoro=akkumulátor 

akupresuro=akupresszúra (L. acupressura) 

akupunkturo=akupunktúra (L. acupunctura) 

akustiko=akusztika (L. acustica) 

akuŝo=vajúdás 

akuŝistino=szülésznő 
akuta=heveny (L. acutus) 

akvo=víz (L. aqua) 

alarmo=riadó 

albino=albínó 

albinismo=pigmenthiány (L. albinismus) 

albumino=albumin (L. albumin) 

aldehido=aldehid (L. aldehyd) 

aldosterono=aldoszteron (L. aldosteron) 

aleksio=alexia (L. alexia) 

alergeno=allergén 

alergio=túlérzékenység (L. allergia) 

aleŭkemio=aleukaemia  

algezio=fájdalom iránti túlérzékenység (L. algesia) 

algida=hideg, hűvös (L. algidus)  

algio=fájdalom (L. algia) 

alkaptonurio=alkaptonuria 

alkoholo=alkohol (alcohol) 

aloeo=aloé 
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alta=magas (L. altus) 

alterna=váltakozó (L. alterans) 

aluminio=alumínium 

alveolo=meder (L. alveolus) 

amalgamo=amalgám 

amfetamino=amfetamin 

amlodipino=amlodipin 

amara=keserű (L. amarus)  

amastio=emlő hiánya (L. amastia) 

amaŭrozo=vakság (L. amaurosis) 

ambaŭ=mindkét, mindkettő 
ambliopio=látásgyengülés (L. amblyopia) 

ambulanco=ambulancia 

ambulatorio=ambulancia 

amebo=amőba (L. amoeba) 

amelo=keményítő 
amencio=tudatzavar (L. amentia) 

amenoreo=havivérzés elmaradása (L. amenorrhoea) 

ametropio=szem hibás fénytörése (L. ametropia) 

amido=amid 

amigdalo=mandula 

amimio=arcjáték elvesztése (L. amimia) 

amino=amin 

amitozo=amitózis 

amnezio=emlékezés hiánya (L. amnesia) 

amonio=ammónia  

amplitudo=amplitúdó 

ampolo=ampulla 

amputi=csonkol 

anacida=savmentes (L. anacidus) 

anafilaksio=túlérzékenység (L. anafilaxia) 

anafrodizio=nemi vágy hiánya (L. anaphrodisia) 

anakinezio=anakinézia 

analepsio=lábadozás 

analgezio=fájdalomérzés hiánya (L. analgesia) 

analizi=elemez 

analoga=megegyező 
anamnezo=kórelőzmény (L. anamnesis) 

anaplazio=sejtosztódás (L. anaplasia) 

anasarko=bőr alatti vizenyő (L. anasarca) 

anastomozo=összeköttetés (L. anastomosis) 

anatoksino=toxin 

anatomio=bonctan (L. anatomia) 

anemio=vérszegénység (L. anaemia) 

anergio=anergia 

anestezi=érzéstelenít 

aneŭrino=aneurin (B1 vitamin) 

aneŭrismo=verőértágulat (L. aneurysma) 

angino=torokgyulladás (L. angina) 

angio=ér, véredény 
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angoro=szorongás (L. angor) 

angulo=szöglet (L. angulus) 

anilino=anilin 

animo=lélek (L. animus) 

anodo=anód 

anofelo=maláriaszúnyog  

anoftalmio=szem hiánya (L. anophtalmia) 

anoksio=szövetek oxigénszegénysége (L. hypoxia) 

anomalio=rendellenesség (L. anomalia) 

anoreksio=étvágytalanság (L. anorexia) 

anorgana=szervetlen 

anormala=szabályostól eltérő 
anosmio=szaglásérzés hiánya (L. anosmia) 

anovario=petefészek hiánya 

anso=kacs (L. ansa) 

antacido=savcsökkentő (L. antacidum) 

antagonismo=ellentétesség 

anteflekso=előrehajlás (L. anteflexio) 

antepozicio=előrehelyezés (L. antepositio) 

anurio=vizelet megszűnése (L. anuria) 

anuso=végbélnyílás (L. anus) 

aorto=főütőér (L. aorta) 

aparato=készülék 

apatio=közöny (L. apathia) 

apatogena=nem kórokozó 

apekso=csúcs (L. apex) 

apendico=féregnyúlvány (L. appendix) 

apendicito=féregnyúlvány-gyulladás (L. appendicitis) 

apendektomio=féregnyúlvány eltávolítás (L. appendectomia) 

apepsio=emésztés hiánya (L. apepsia) 

aperitivo=étvágyjavító szer (L. aperitivum)  

aperturo=nyílás (L. apertura) 

aperta=nyílt (L. apertus) 

apneo=átmeneti légzésmegállás (L. apnoe) 

apliko=alkalmazás, használat 

apoteko=gyógyszertár 

apraksio=apraxia 

arefleksio=reflex hiány (L. areflexia) 

areo=terület (L. area) 

areolo=kis terület (L. areola) 

argirozo=bőr hamuszürkesége (L. argyrosis) 

arĝento=ezüst 

aritmio=ritmusnélküliség (L. arrhytmia) 

arko=ív (L. arcus) 

arniko=árnikavirág 

aromo=aroma 

arseno=arzén 

artefarita=mesterséges 

artemizio=üröm 

arterio=ütőér (L. arteria) 
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artika=izületi 

asbestozo=azbesztózis 

ascendi=felhág 

ascito=hasvíz (L. ascites) 

asekuri=biztosít 

asepso=kórokozók távoltartása (L. asepsis) 

asfiksio=fulladás 

asisti=segédkezni 

asistolio=szív hiányos összehúzódása (L. asystolia) 

aspiri=törekszik 

aspirino=aszpirin 

astenio=gyengeség (L. asthenia) 

astenurio=vese higitóképesség megszűnése (L. asthenuria) 

astmo=rohamokban jelentkező nehézlégzés (L. asthma) 

ataksio=mozgás koordináció hiánya (L. ataxia) 

atavismo=tulajdonságok öröklése (L. atavismus) 

atelektazio=tüdő légtelensége (L. atelectasia) 

atenololo=atenolol 

ateromo=kásadaganat (L. atheroma) 

aterosklerozo=érelmeszesedés (L. atherosclerosis) 

atlaso=az I.nyakcsigolya (L. atlas) 

atmosfero=atmoszféra 

atonio=petyhüdtség (L. atonia) 

atopio=veleszületett allergiás túlérzékenység (L. atopia) 

atrio=pitvar (L. atrium) 

atrofio=sorvadás (L. atrophia) 

aŭdo=hallás 

aŭro=előjel (L. aura) 

aŭreomicino=auromicin 

aŭriklo=fülcimpa (L. auricula) 

aŭskulti=hallgatózik 

aŭtismo=öntörvényűség (L. autismus) 

averaĝo=átlag, középérték 

avitaminozo=vitaminhiány-betegség (L. avitaminosis)  

azoto=nitrogén 

azotemio=húgyvérűség (L. azotaemia) 
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B 

 

bacilo=bacilus (L. bacillus) 

bakterio=baktérium (L. Bacterium) 

balano=makk (L. balan) 

balanito=makk-gyulladás (L. balanitis) 

balbuti=dadogni 

balismo=kóros mozgástevékenység (L. ballismus) 

balneologio=fűrdőtan (L. balneologia) 

balzamo=balzsam (L. balsamum) 

bani=fürödni 

bandaĝo=kötés 

baro=akadály, gát 

barbo=szakáll (L. barba) 

bariero=korlát, akadály 

bato=ütés 

bazo=alap (L. basis) 

bebo=baba 

benigna=jóindulatú (L. benignus) 

benzino=benzin 

beribero=beri-beri 

beta=béta- 

bezona=szükséges 

bicepso=kétfejű (L. biceps) 

bifaza=kétfázisú 

bifokusa=kétfókuszú (L. bifocalis) 

bifurkio=kettéágazódás (L. bifurcatio) 

bigemina=kettős pulzus (L. bigeminia) 

bikonkava=mindkét oldalon homorú (L. biconcavus) 

bikonveksa=mindkét oldalán domború (L. biconvexus) 

bicuspida=kétcsúcsú (L. bicuspidalis) 

bilaterala=kétoldali (L. bilateralis) 

bipolara=kétpólusú (L. bipolaris) 

bismuto=bizmut 

blanka=fehér 

blasto=éretlen sejt 

blazo=légbuborék 

blefaro=szemhéj (L. blephar-) 

bleno=gennyes váladék (L. pus) 

blinda=vak 

bloko=blokk 

boli=forrni, főni 

boluso=nagy pilula (L. bolus) 

bori=fúrni 

borborigmo=bélkorgás (L. borborygmus) 

botulismo=ételmérgezés (L. botulismus) 

bradikardio=lassú szívverés (L. bradycardia) 

brako=felkar (L. brachium) 

branĉo=ág 

brogi=forrázni 
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bromo=bróm 

bronko=hörgő (L. bronchus) 

brovo=szemöldök 

bruo=zaj 

brucelozo=brucellafertőzés (L. brucellosis) 

brulo=égés 

brulumo=gyulladás 

brusto=mell, kebel 

bulbo=hagyma (L. bulbus) 

buljono=táptalaj 

buŝo=száj 

butono=gomb 
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C, Ĉ 

 

cedra oleo=cédrusolaj 

cefalo=fej (L. cephalus) 

cefalalgio=fejfájás (L. cephalalgia) 

cekumo=vakbél (L. coecum) 

celulozo=cellulóz 

cemento=cement 

centezo=metszés (L. centesis) 

cerbo=agy (L. cerbum) 

cerumeno=fülzsír (L. cerumen) 

cerviko=nyak (L. cervix) 

cezara tranĉo=császármetszés (L. sectio caesarea) 

ciano=cián 

cikatro=heg (L. cicatrix) 

ciklo=körfolyamat 

cilio=pillaszőr (L. cilium) 

cindro=hamu 

cingulo=övpálya (L. cingulum) 

cirkuli=keringeni 

cirozo=májzsugor (L. cirrhosis) 

cisto=hólyag (L. cysta) 

citologio=sejttan 

ĉalazio=jégárpa 

ĉelo=sejt 
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D 

 

debila=gyengeelméjű (L. debilis) 

deficito=hiány 

deformi=alakját veszti 

degeneri=elfajul 

dekokti=főzetet készít 

dekstrokardio=jobb oldalon lévő szív (L. dextrocardia) 

dekstrozo=dextróz 

dekompremo=nyomáscsökkenés (L. decompressio) 

dekubito=felfekvés (L. decubitus) 

dekurso=kórlefolyás (L. decursus) 

dekutimiĝi=leszokik 

deliro=átmeneti tudatzavar (L. delirium) 

deltoido=deltaizom 

denaska=születéstől kezdődő 
dendrito=idegsejtnyúlvány 

densa=sűrű (L. densus) 

dento=fog (L. dens) 

dentalgio=fogfájás (L. dentalgia) 

depoto=lerakat 

depilado=szőrtelenítés (L. depilatio) 

depresio=búskomorság (L. depressio) 

derivi=származtat 

dermo=bőr (L. derma) 

dermoida=bőrszerű 
descendi=leszáll 

desodori=szagtalanít 

desorientado=tájékozódási zavar (L. desorientatio) 

destili=desztillál 

detekti=egyenirányít 

detergi=sebet tisztít 

detoksigi=méregtelenít 

deveno=eredet 

deviacio=elhajlás (L. deviatio) 

deviga=kötelező 
diabeto=cukorbetegség (L. diabetes) 

diafizo=csöves csontok középső része (L. diaphysis) 

diafragmo=rekeszizom (L. diaphragma) 

diagnozo=kórisme (L. diagnosis) 

diagramo=diagram 

dializi=dializál 

diareo=hasmenés (L. diarrhoea) 

diastolo=szívműködési szakasz (L. diastole) 

dieto=diéta 

difekto=hiba 

diferenci=elkülönít 

difterio=diftéria (L. dyphteria) 

difuzi=szétszóródik 

digesti=emészt 
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dilati=kitágít 

dilui=hígít 

dimensio=méret 

dinamometro=dinamóméter 

dioptrio=fénytörési mértékegység (L. dioptria) 

diplopio=kettős látás (L. diplopia) 

dipolo=két pólus 

dipsomanio=ivási kényszer (L. dipsomania) 

disenterio=vérhas (L. dysenteria) 

disertacio=disszertáció 

disfali=szétesik 

disko=korong (L. discus) 

diskinezo=mozgászavar (L. dyskinesia) 

displazio=szerv rendellenes fejlődése (L. dysplasia) 

dispneo=nehézlégzés (L. dyspnoe) 

distala=perifériás (L. distalis) 

distordigo=torzulás 

disurio=vizeletürítés zavara (L. dysuria) 

diurezo=vizelet-kiválasztás (L. diuresis) 

divertikulo=kiboltosulás (L. diverticulum) 

dorso=hát 

dozo=adag (L. dosis) 

drasta=erős hatású 

dreni=drenál 

drogo=drog, drogárú 

doloro=fájdalom (L. dolor) 

draĝeo=drazsé 

duodeno=nyombél (L. duodenum) 

dura=kemény (L. durus) 

duramatro=keményburok 

duŝo=zuhany 
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E 

 

ebria=részeg, ittas 

edemo=vizenyő (L. oedema) 

efekto=hatás 

eferveski=pezseg 

efika=hatásos 

egala=egyenlő 
eksciti=ingerel 

ekskoriacio=horzsolás (L. excoriatio) 

ekskremento=ürülék (L. excrementum) 

eksperimento=kísérlet (L. experimentum) 

eksplodi=robban 

ekstazo=önkívület 

ekstera=külső (L. externus) 

ekstirpi=kivág 

ekstrakto=gyógyszerkivonat (L. extractum) 

ektazio=tágulat (L. ectasia) 

ekzakta=szabatos,  

ekzameno=vizsgálat 

ekzantemo=kiütés 

ekzemo=hólyagos bőrelváltozás (L. ekzema) 

elasta=rugalmas 

elimini=eltávolít 

elradiado=kisugárzás 

elspiri=kilélegez 

emajlo=zománc 

emani=kisugároz 

embaraso=zavar,  

embolo=vérrög (L. embolia) 

embrio=pár hónapos magzat (L. embryo) 

emetiko=hánytatószer (L. emeticum) 

emfizemo=kóros levegőgyülem (L. emphysema) 

eminenco=kiemelkedés (L. eminentia) 

empiemo=mellüregi gennygyülem (L. empyema) 

emulsio=folyékony gyógyszerforma (L. emulsio) 

enantemo=kiütés nyálkahártyán (L. enanthema) 

encefalo=agyvelő 
endemio=helyi járvány (L. endemia) 

energio=erő, energia 

engluti=lenyel 

enophtalmo=mélyen ülő szemgolyó (L. enophtalmus) 

enspiri=belélegez 

enterito=bélhurut (L. enteritis) 

enurezo=bevizelés (L. enuresis) 

enzimo=enzim 

epidemio=járvány (L. epidemia) 

epigastro=gyomortáj (L. epigastrium) 

epilacio=szőrtelenítés (L. epilatio) 

epilepsio=epilepszia (L. epilepsia) 
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erekti=megduzzad 

eritemo=bőrpír (L. erythema) 

eritrocito=vörösvértest (L. erythrocyta) 

erizipelo=orbánc (L. erysipelas) 

erupcio=kiütés (L. eruptio) 

estingi=kiolt 

etero=éter 

etiologio=kóroktan 

etmoido=rostacsont 

evolui=fejlődik 

ezofago=nyelőcső (L. oesophagus) 
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F 

 

facio=arc (L. facies) 

fadeno=cérna, fonal 

fagocito=falósejt (L. phagocyta) 

faktoro=faktor, tényező 
fakulto=egyetemi kar 

fali=esik 

falango=ujjperc (L. phalanx) 

faldo=ránc, redő 
falsa=hamis 

fandi=olvaszt 

faro=művelet 

faringo=garat (L. pharinx) 

farmacio=gyógyszerészet 

farmakologio=gyógyszertan 

farmista pulmo=farmertüdő 
fascio=izompólya (L. fascia) 

fasko=köteg 

fasti=böjtöl 

fatala=végzetes 

favo=kosz, ótvar (L. favus) 

febro=láz (L. febris) 

feki=székel 

femala=női 
femuro=combcsont (L. femur) 

fenomeno=tünet, jelenség 

fermento=enzim (L. fermentum) 

fetoro=szájbűz (L. foetor) 

fibro=rost 

fibromo=rostdaganat (L. fibrma) 

fibulo=szárkapocs (L. fibula) 

fiksi=rögzít 

filamento=fonalszerű képződmény (L. filamentum)  

filtri=szűr 
fimozo=fitymaszűkület (L. phimosis) 

fingro=ujj 

fistulo=sipoly (L. fistula) 

fisuro=repedés (L. fissura) 

fiziologio=élettan 

fizionomio=arculat 

fizioterapio=fizioterápia 

flanko=oldal 

flari=szagol 

flego=ápolás 

flegmono=gennyedés (L. phlegmone) 

fleksi=hajlít 

flikteno=hólyag (L. phlyctaena) 

floko=pehely, pihe 

flui=folyik 



D-ro Imre Ferenczy: Esperanta-Hungara Medicina Vortaro 

 

 15 

fluidaĵo=folyadék 

flugilo=szárny 

fluktui=lüktet 

flustri=susog 

fobio=iszony (L. phobia) 

fokuso=gyújtópont (L. focus) 

foliklo=tüsző (L. folliculus)  

fomenti=borogat 

fonacio=hangképzés 

fonendoskopo=hallgatóeszköz 

fonto=forrás (L. fons) 

fontanelo=kutacs (L. fontanella) 

forameno=lyuk (L. foramen) 

forgesi=felejt 

formo=alak 

formacio=kialakulás (L. formatio) 

formulo=minta (L. formula) 

fornikso=boltozat (L. fornix)  

fragmento=töredék (L. fragmentum) 

fragila=törékeny 

frakasi=szétzúz 

frakturo=törés (L. fractura) 

frapo=ütés,  

frekvenco=frekvencia 

fremito=rezgés (L. fremitus) 

frenulo=fék (L. frenulum) 

frigida=hideg (L. frigidus) 

frosti=fagy 

froti=dörzsöl 

frunto=homlok (L. frons) 

ftizo=sorvadásos gümőkór (L. phtysis) 

fumi=füstöl 

fundo=fenék (L. fundus) 

fungo=gomba (L. fungus) 

funiklo=köteg (L. funiculus) 

funkcio=működés (L. functio) 

furunko=kelés (L. furunculus) 

fuzio=egyesülés (L. fusio) 
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G, Ĝ 

 

galo=epe 

galveziko=epehólyag 

gambo=alsó végtag 

gangliono=idegdúc (L. ganglia) 

gangreno=üszkösödés 

gargari=öblíteni 

gaso=gáz 

genetiko=genetika 

genezo=keletkezés 

geno=gén 

genro=nem 

genuo=térd (L. genu) 

geriatrio=geriátria 

gesto=taglejtés 

gibo=púp 

giganta=óriási 

gimnastiko=testgyakorlat 

gingivo=foghús (L. gingiva) 

gipso=gipsz 

glabelo=sima hely (L. glabella) 

glano=makk (L. glans) 

glando=mirigy (L. glandula) 

glata=sík 

glaŭkomo=zöld hályog (L. glaucoma) 

globo=gömb (L. globus) 

gloto=hangrés (L. glottis) 

gluteo=farizom (L. gluteus) 

gonokoko=gonococcus 

gorĝo=torok 

gradiento=grádiens 

granolo=szemcse (L. granulum) 

graso=zsír 

grati=kapar 

grava=fontos (L. gravis) 

graviti=gravitál 

grimaco=grimasz 

gripo=influenza (L. grippe) 

griza=szürke 

gusto=íz 

guto=csepp (L. gutta) 

ĝelo=gél 

ĝemi=nyögni, sóhajtani 

ĝemelo=iker 

ĝermo=csíra 

ĝibo=púp 

ĝui=élvezni 
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H 

 

halucinacio=érzékcsalódás (L. hallutinatio) 

halukso=öregujj (L. hallux) 

haro=hajszál 

hararo=hajazat 

haŭto=bőr 
helikso=tekervény (L. helix) 

helioterapio=fényterápia (L. helioherapia) 

hemoglobino=vérfesték (L. hemoglobin) 

hemeralopio=szürkületi vakság (L. hemeralopia) 

hepato=máj (L. hepar) 

herbo=fű (L. herba) 

heredi=örököl 

hernio=sérv (L. hernia) 

herpeto=sömör (L. herpes) 

hiato=nyílás (L. hiatus) 

hidropso=folyadékgyülem (L. hydrops) 

higieno=higiéné 

hiperiko=orbáncfű (L. Hypericum) 

hipertensio=hipertónia (L. hypertonia) 

hipertrofio=túltengés (L. hypertrophia) 

hipnoto=hipnózis (L. hypnosis) 

hipotezo=tudományos feltevés 

histerio=hisztéria (L. histeria) 

histo=szövet 

histologio=szövettan 

homeopatio=homeopátia 

hordeolo=árpa a szemen 

hormono=hormon 

hospitalo=kórház 

humero=felkarcsont (L. humerus) 

humida=nedves (L. humidus) 
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I 

 

identigi=azonosít 

idioto=gyengeelméjű 
iktero=sárgaság (L. icterus) 

ikto=ütés (L. ictus) 

ileo=csípőbél (L. ileum) 

ileuso=bélelzáródás (L. ileus) 

iliako=csípőcsont 

iliumo=csípő (L. ilium) 

iluzio=érzéki csalódás (L. illusio) 

impetigo=gennyes bőrbetegség (L. impetigo) 

impotenta=impotens 

impulso=hirtelen rövid hatás (L. impulsus) 

inaktiva=inaktív 

incidenco=előfordulás 

incido=bemetszés (L. incisio) 

incizuro=bemetszés (L. incisura) 

indekso=index 

indiko=jelzés 

indiki=jelez 

inerta=erőtlen 

infano=gyermek 

infarkto=szívizom-elhalás (L. infarctus) 

infekto=fertőzés (L. infectio) 

inflamo=gyulladás (L. inflammatio) 

infuzi=beleönt 

ingredienco=komponens 

ingveno=lágyék (L. inguen) 

inhali=belélegez 

inhibicio=gátlás (L. inhibitio) 

iniciala=kezdeti 

injekti=befecskendez 

inkompatibla=összeférhetetlen 

inkontinenco=visszatartási képtelenség (L. incontinentia) 

inkubacio=lappangási időszak 

inkubatoro=inkubátor 

inerviĝo=beidegzés 

inokuli=beolt 

insekto=rovar (L. insectum) 

insolacio=napszúrás 

insomnio=álmatlanság (L. insomnia)  

inspekti=megfigyel 

instinkto=ösztön 

instrumento=eszköz (L. instrumentum) 

insuficienco=elégtelenség (L. insufficientia) 

insulino=inzulin 

intelekto=értelem 

intensa=intenzív 

inter=között 
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interna=belső 
intervalo=köztes időszak (L. intervallum) 

intesto=bél (L. intestinum) 

intoksiĝo=mérgezés (L. intoxicatio) 

intolereco=intolerancia  

intubi=csövet bevezet 

invalido=rokkant 

inventi=feltalál 

inversa=fordított 

inverti=invertál 

iono=ion 

iri=menni 

iradiacio=kisugárzás (L. irradiatio) 

irigacio=beöntés (L. irrigatio) 

iriso=szivárványhártya (L. iris) 

irito=ingerlés (L. irritatio) 

iskemio=helyi vérszegénység (L. ischaemia) 

iskiatiko=ülőidegzsába (L. ischias) 

iskio=ülőcsont 

iskurio=vizeletcsepegés (L. ischuria) 

izoli=elkülönít 
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J, Ĵ 
 

jejuno=éhbél (L. jejunum) 

jodo=jód 

jogo=jóga 

juki=viszket 

juna=fiatal 

juksta=melletti (L. iuxta) 

ĵeleo=zselé 
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K 

 

kaĉo=kacs 

kadavro=holttest (L. cadaver) 

kadmio=kadmium 

kaduka=beteges 

kafo=kávé 

kafeino=koffein 

kalo=heg (L. callus) 

kalcio=kalcium 

kalio=kálium 

kalko=mész 

kalkano=sarok (testrész) 

kalkaneo=sarokcsont (L. calcaneus) 

kaluso=heg (L. callus) 

kamforo=kámfor 

kamomilo=kamilla 

kanabo=kanabisz 

kanalo=csatorna 

kancero=rák (L. cancer) 

kanulo=kanül 

kapo=fej (L. caput) 

kapilaro=kapilláris 

kapsulo=kapszula (L. capsula) 

karaktero=jelleg 

karbunklo=gennyes beszűrődés (L. carbunculus) 

karcinomo=rák (L. carcinoma) 

kardio=gyomorszáj 

kario=fogszú (L. caries) 

karoteno=karotin 

karpeo=kéztő (L. carpus) 

kartilago=porc (L. cartilago) 

karunklo=szemölcs (L. caruncula) 

kastri=kasztrál 

kataro=hurut (L. catarrhus) 

katarakto=szürke hályog (L. cataracta) 

katetero=katéter (L. catheter) 

kaŭterizi=éget 

kaŭzo=ok (L. causa) 

kavo=üreg (L. cavum) 

kaverno=barlang (L. caverna) 

kazo=eset 

kazuistiko=esettan 

kemio=kémia 

kinino=kinin 

kirurgo=sebész (L. chirurgus) 

klapo=szelep 

klaviklo=kulcscsont (L. clavicula 

klavuso=tyúkszem (L. clavus)  

klimakso=változókor (L. climax) 
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klimato=éghajlat 

kliniko=klinika 

klistero=beöntés 

klitoro=csikló (L. clitoris) 

klonado=klónozás 

klono=rángás (L. clonus) 

knedado=bőrmasszázs 

koaguli=koagulál 

kodo=kód 

koheri=összetart 

koincidi=egybeesik 

koito=közösülés (L. coitus) 

kojlo=vastagbél (L. colon) 

kojlono=vastagbél 

kokcigo=farkcsont 

kokluŝo=szamárköhögés 

kokso=csípő (L. coxa) 

kolo=nyak (L. collum) 

kolapso=ájulás (L. collapsus) 

koledoko=epevezeték (L. choledochus) 

koliko=kólika (L. colica) 

kolirio=szemcsepp (L. collyrium) 

kolito=vastagbél-gyulladás (L. colitis) 

kolono=oszlop 

kolonio=telep (L. colonia) 

koloro=szín (L. color) 

kolorblinda=színvak 

kolostro=előtej (L. colostrum) 

komisuro=összeköttetés (L. commisura) 

komocio=agyrázkódás (L. commotio) 

kompleta=teljes 

komplika=bonyolult 

kompreso=nyomókötés 

koncentri=koncentrál 

kondiĉo=feltétel 

kondilo=bütyök (L. condylus) 

konduto=viselkedés 

kongenitala=veleszületett (L. congenitalis) 

kongesto=vértolulás (L. congestio) 

konscio=öntudat 

konservi=konzervál 

konsisti=áll valamiből 
konsistenco=állomány (L. consistentia) 

konsulti=konzultál 

kontakto=kapcsolat (L. contactus) 

kontinua=állandó (L. continuus) 

kontrakturo=zsugorodás,(L. contractura) 

kontroli=ellenőriz 

kontuzi=zúz 

konvulsio=görcs (L. convulsio) 
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koro=szív (L. cor) 

korizo=nátha (L. coryza) 

korneo=szaruhártya (L. cornea) 

korpo=test (L. corpus) 

kramfo=izomgörcs (L. crampus) 

kranio=koponya (L. cranium) 

kreski=növekedik 

krimo=bűntett 

kripla=nyomorék 

krizo=válság (L. crisis) 

krono=korona 

kronika=idült (L. chronicus) 

kruco=kereszt (L. crux) 

kruda=nyers 

krupo=diftéria 

kruro=lábszár (L. crus) 

kupo=köpöly 

kupro=réz (L. cuprum) 

kuraci=gyógyít 

kuracisto=orvos 

kurvaturo=görbület (L. curvatura) 

kuŝi=fekszik 

kvalifiki=minősít 

kvalito=minőség 

kvanto=mennyiség 

kvaranteno=zárlat 
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L 

 

labio=ajak (L. labium) 

labori=dolgozik 

laboratorio=laboratórium 

laca=fáradt 

lakmuso=lakmusz 

lakso=hasmenés 

lakto=tej 

lango=nyelv 

lapiso=lápisz 

lanugo=magzatpihe (L. lanugo) 

laringo=gége (L. larynx) 

larvo=lárva (L. larva) 

lasero=lézer 

latenta=lappangó (L. latens) 

latero=oldal (L. lateralis) 

lavi=mos 

lazareto=lazarett 

lenso=lencse (L. lens) 

lepro=lepra 

leptospirozo=leptospirózis 

letala=halálos (L. letalis) 

letargio=kimerülés (L. letargia) 

leukocito=fehérvérsejt (L. leucocyta) 

levi=emel 

libido=nemi vágy 

lieno=lép (L. lien) 

limfo=nyirok 

ligamento=szalag (L. ligamentum) 

liken=lichen 

linimento=folyós kenőcs (L. linimentum) 

lipo=ajak 

lito=ágy 

lobo=lebeny (L. lobus) 

lokalizi=lokalizál 

loko=hely (L. locus) 

longa=hosszú (L. longus) 

lordozo=lordózis 

lueso=vérbaj (L. lues) 

lumbo=ágyék 

lumbago=lumbágó 
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M 

 

maceri=macerál 

maĉi=rág 

magneto=mágnes 

maksilo=felső állcsont (L. maxilla) 

makulo=folt (L. macula) 

makzelo=állkapocs 

maleolo=boka (L. malleolus) 

maligna=rosszindulatú (L. malignus) 

malsano=betegség 

malsato=éhség 

mamo=emlő (L. mamma) 

mano=kéz (L. manus) 

mandiblo=alsó állkapocs (L. mandibula) 

manĝi=eszik 

manio=beteges lelkiállapot (L. mania) 

manipuli=kezel 

masaĝo=masszázs 

materio=anyag (L. materia) 

matura=érett (L. maturus)  

medicino=orvostan 

medikamento=orvosság (L. medicamentum) 

medolo=velő (L. medulla) 

membrano=lemez (L. membrana) 

membro=végtag (L. membrum) 

memori=emlékezik 

meningo=agyhártya (L. meninx 

menisko=térdizületi porc (L. meniscus) 

menopaŭzo=vérzés elmaradása (L. menopausa) 

menso=ész (L. mens) 

mentala=értelmi 

menstruo=havivérzés (L. menstruatio) 

mezo=közép 

miasmo=miazma 

midriazo=pupillatágulat (L. mydriasis) 

migreno=féloldali fejfájás 

mikcio=vizelés (L. mictio) 

mikozo=gombásodás 

mikrobo=mikroba 

mikrokoko=mikrokokkusz 

miksedemo=pajzsmirigy csökkent működése (L. myxoedema) 

miksturo=keverék (L. mixtura) 

mimiko=mimika 

mineralo=ásvány 

miopa=rövidlátó (L. myopicus) 

mjelo=gerincvelő 
mola=lágy (L. mollis) 

molaro=őrlőfog 

molekulo=molekula 
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morbilo=kanyaró (L. morbilli) 

morbo=betegség (L. morbus) 

mordi=harapni 

morfino=morfin (L. morphinum) 

moribunda=haldokló (L. moribundus) 

morto=halál (L. mors) 

motilito=izommozgás (L. motilitas) 

motoro=motor 

movi=mozgatni 

muko=nyál (L. mucus) 

mukozo=nyálkahártya 

multa=sok 

mumpso=fültőmirigy-gyulladás (L. mumps) 

murdi=gyilkol 

muskolo=izom (L. musculus) 

muta=néma 

mutacio=változat (L. mutatio) 
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N 

 

nadlo=tű 
narkoti=narkotizál 

narkotiko=altató, bódító (L. narcoticum) 

naski=szül 

naŭzo=émelygés (L. nausea) 

nazo=orr 

negativa=negatív 

nefrito=vesegyulladás (L. nephritis) 

nervo=ideg (L. nervus) 

nevuso=anyajegy (L. naevus) 

nikotino=dohány (L. nicotin) 

nistagmo=szemteke-rezgés (L. nystagmus) 

nitroglicerino=nitroglicerin 

noci=árt (L. nocere) 

nodo=csomó (L. nodus) 

nokso=ártalom (L. noxa) 

normala=szabályos (L. normo) 

novnaskito=újszülött 

novokaino=novokain (L. novocainum) 

nozologio=betegségek osztályozása (L. nosologia) 

nuko=tarkó (L. nucha) 

nutri=táplál 
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O 

 

objekto=tárgy (L. objectum) 

obeza=elhízott 

observi=megfigyel 

oblikva=ferde (L. obliquus) 

obskura=homályos (L. obscurus) 

obstaklo=akadály (L. obstaclum) 

obstetriko=szülészet (L. obstetrica) 

obstipo=szorulás (L. obstipatio) 

okcipito=nyakszirt (L. occiput) 

okluzio=elzáródás (L. occlusio) 

oksigeno=oxigén 

okulo=szem (L. oculus) 

oleo=olaj (L. oleum) 

operacio=műtét 

opio=ópium 

optiko=fénytan 

orala=szájhoz tartozó (L. oralis) 

orbito=szemgödör (L. orbita) 

orelo=fül 

organo=szerv (L. organum) 

organika=szerves (L. organicus) 

organismo=szervezet 

orgasmo=orgazmus 

orificio=nyílás (L. orificium) 

origino=eredet 

originala=eredeti 

ortopedio=ortopédia 

osto=csont (L. os) 

otito=fülgyulladás (L. otitis) 

ovario=petefészek (L. ovarium) 

ovulo=pete(sejt) (L. ovulum) 

ozeno=orrbűz  
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P 

 

palato=szájpadlás (L. palatum) 

paliativa=tüneti 

palpi=tapint 

palpebro=szemhéj (L. palpebra) 

palpitacio=szívdobogásérzés (L. palpitatio) 

panaceo=gyógyító csodaszer (L. panacea) 

panariso=körömágy-gyulladás (L. panaritium) 

pankreaso=hasnyálmirigy (L. pancreas) 

pansi=bekötni (sebet) 

parazito=élősködő (L. parasita) 

parezo=enyhe bénulás (L. paresis) 

parieto=fal (L. paries) 

paroli=beszélni 

parto=rész (L. pars) 

pasio=szenvedés (L. passio) 

pasaĝo=mozgás, bélürítés 

pasiva=szenvedő 
patelo=térdkalács (L. patella) 

patogena=kórokozó 

patologio=kórtan (L. pathologia)  

patognomio=kórfelismerés (L. pathognomia) 

patologo=patológus 

pediatro=gyermekorvos 

pedikulozo=tetvesség (L. pediculosis) 

pejsmekro=szív ritmusszabályozó 

pelvo=medence (L. pelvis) 

pektoralo=mell (L. pectus) 

pemfigo=bőrhólyag (L. pemphigus) 

penetri=behatol 

peniso=hímvessző (L. peniso) 

pepsino=pepszin (L. pepsinum) 

percepto=érzékelés 

perforo=perforáció 

perikardo=szívburok (L. pericardium) 

perineo=gát (L. perineum) 

periosto=csonthártya (L. periosteum) 

peristalto=bélmozgás (L. peristaltica) 

peritoneo=hashártya (L. peritoneum) 

perkuti=kopogtat 

pernio=fagydaganat (L. pernio) 

perturbo=zavar (L. perturbatio) 

pesario=méhgyűrű (L pessarium) 

pesto=fekete halál (L. pestis) 

piedo=láb (L. pes) 

pigmento=pigment 

piki=szúr 

pilolo=labdacs (L. pilula)  

pinto=csúcs 
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pipeto=pipetta 

pirozo=gyomorégés 

pisi=vizelni 

placebo=placébó 

placento=méhlepény (L. placenta) 

plako=plakk 

plando=talp 

plasmo=plazma 

plastro=tapasz 

pletoro=vérteltség 

pleŭro=mellhártya (L. pleura) 

plombo=fogtömés 

pneŭmonio=tüdőgyulladás (L. pneumonia) 

pojno=kéztő 
polara=sarki 

polekso=hüvelykujj (L. pollex) 

poleno=pollen 

polikliniko=poliklinika 

polipo=nyálkahártya-daganat (L. polypus) 

polmo=tenyér (L. palma) 

polucio=magömlés (L. pollutio) 

poluso=sarok (L. polus) 

polvo=por (L. pulvis) 

ponto=híd (L. pons) 

porcio=adag (L. portio) 

potatoro=alkoholista 

prepucio=fityma (L. praeputium) 

prevalenco=megjelenés 

preventi=megelőz 

priapismo=hímvessző kóros merevsége (L. priapismus) 

primara=elsődleges 

primipara=első ízben szülő nő 
proceso=nyulvány (L. processus) 

prodromo=betegség előjele (L. prodromum) 

produkti=termel 

profesio=hivatás 

prognozo=kórjóslat (L. prognosis) 

progresi=halad 

proksima=közeli (L. proksimus) 

prolapso=előesés (L. prolapsus) 

proliferi=szaporodik 

prominenco=kiemelkedés (L. prominentia) 

propagi=terjeszt 

proporcio=arány  

prostato=dűlmirigy (L. prostata) 

proteino=fehérje 

protezo=műfogsor (L. prothesis) 

protrombino=protrombin 

protuberanco=kiemelkedés (L. protuberantia) 

provoki=provokál 
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prurigo=viszketés (L. pruritus) 

pseŭda=ál, nem igazi 

psiko=lélek 

psikiatro=elmegyógyász 

psoriazo=övsömör (L. psoriasis) 

ptozo=süllyedés (L. ptosis)  

pubo=szeméremdomb (L. pubes) 

puberto=kamaszkor (L. pubertas) 

pulmo=tüdő (L. pulmo) 

pulpo=fogbél (L. pulpa) 

pulso=érverés (L. pulsus) 

punkcii=csapol 

punkto=pont (L. punctum) 

pupilo=szembogár (L. pupilla) 

puso=genny (L. pus) 

pustulo=gennyhólyag (L. pustula) 

putameno=héj, burok (L. putamen) 

putri=rothad 
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R 

 

rabio=veszettség (L. rabies) 

racionala=észszerű 
radiko=gyökér 

radiumo=rádium 

radiologio=röntgenológia 

radiuso=orsócsont (L. radius) 

rafeo=gátvarrat (L. raphe) 

rafini=tisztít 

ragado=bőrrepedés (L. rhagas) 

rakito=angolkór (L. rachitis) 

raŭka=rekedt 

reago=visszahatás 

reakcio=visszahatás 

reanimado=újralélegeztetés (L. reanimatio) 

recepto=orvosi vény 

recidivo=kiújulás (L. recidiva) 

reflekso=reflex 

reflukso=visszafolyás 

regresi=visszafejlődik 

rektumo=végbél (L. rectum) 

relakso=ellazulás 

reno=vese (L. ren) 

rentgeno=röntgen 

retino=szem ideghártya (L. retina) 

repozicio=helyretétel (L. repositio) 

resekcio=kimetszés (L. resectio) 

resonanco=rezonancia 

respiri=lélegzik 

resuscitado=újralélegeztetés 

retikulo=hálózat, rács (L. reticulum) 

reŭmatologio=reumatológia 

rezervo=tartalék 

reziduo=maradék (L. residuum) 

rezista=ellenálló 

ricino=ricinus 

rigida=merev (L. rigidus) 

rigoro=merevség (L. rigor) 

ripo=borda 

ritmo=ritmus 

rompi=törni 

ronki=horkol 

rostro=fullánk (L. rostrum) 

rotacii=forog 

rozeolo=rózsaszínű bőrfolt (L. roseola) 

rubeolo=rózsahimlő (L. rubeola) 

ruboro=pirosság (L. rubor) 

rupturo=repedés (L. ruptura) 
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S, Ŝ 

 

sako=zsák 

sakarozo=nádcukor (L. sacharosum) 

salo=só (L. sal) 

salivo=nyál (L. saliva) 

salpingo=petevezeték (L. salpinx) 

sano=egészség 

sanatorio=szanatórium 

sango=vér (L. sanguis) 

saturi=telít 

saŭno=szauna 

savi=menteni 

sebo=faggyú (L. sebum) 

sedativo=nyugtató 

sedimento=üledék (L. sedimentum) 

sekcio=boncolás (L. sectio) 

sekreco=váladék (L. secretum) 

selo=nyereg (L. sella) 

semo=mag (L. semen) 

serumo=vérsavó (L. serum) 

sfenoido=ékcsont 

sifiliso=vérbaj (L. siphilis) 

silikozo=szilikózis 

simbiozo=életközösség 

simptomo=kórtünet (L. symptoma) 

simuli=színlel 

sinapso=ideg átcsatolódás (L. synapsis) 

sindromo=tünetcsoport (L. syndroma) 

singulto=csuklás (L. singultus) 

sinkopo=ájulás 

sintezo=összetétel 

sinuso=üreg (L. sinus) 

siropo=szörp 

sistolo=szívösszehúzódás (L. systole) 

situo=testhelyzet (L. situs) 

skabio=rühesség (L. scabies) 

skalpelo=szike 

skalpo=fejbőr 
skapolo=lapockacsont (L. scapula) 

skarifiki=bőrt bemetsz 

skarlatino=vörheny (L. scarlatina) 

skeleto=csontváz 

skizofrenio=öntudathasadás (L. schizophrenia) 

sklero=szem inhártya (L. sclera) 

sklerozo=szövetszarusodás (L. scerosis) 

szkoliozo=gerincgörbület (L. scoliosis) 

skorbuto=C-vitaminhiány-betegség (L. scorbut) 

skroto=herezacskó (L. scrotum) 

smegmo=fitymafaggyú (L. smegma) 
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smogo=szmog 

snufi=szipákol 

sodomio=fajtalanság (L. sodomia) 

soifi=szomjazik 

solvi=old 

somata=testi (L. somaticus) 

soni=hangzik 

sonĝo=álom 

sooro=szájpenész (L. soor) 

soporo=mély kábultság (L. sopor) 

sorbi=elnyel 

spasmo=görcs (L. spasmus) 

spatelo=spatula 

spermo=ondó (L. sperma) 

spermio=ondósejt (L. spermium) 

spino=tövis (L. spina) 

spiro=lélegzet 

spirito=szellem (L. spiritus) 

spondiloo=csigolya (L. spondylus) 

sporo=egysejtű csíramag (L. spora) 

sporotriko=fonalgomba fertőzés (L. sporotrichosis) 

sprejo=permet 

sputo=köpet (L. sputum) 

stadio=szakasz (L. stadium) 

stazo=pangás 

stenozo=szűkület (L. stenosis) 

sternumo=mellcsont (L. sternum) 

stetoskopo=hallgatócső 
stimuli=stimulál 

stomako=gyomor (L. stomachus) 

streso=stressz 

strio=csík (L. stria) 

stridoro=sípoló légzés (L. stridor) 

strikturo=szűkület (L. strictura) 

stromo=kötőszöveti váz (L. stroma) 

strukturo=szerkezet 

strumo=golyva (L. struma) 

stumpo=csonk 

stuporo=érzéktompulás (L. stupor) 

substanco=állomány, anyag (L. substantia) 

substitui=helyettesít 

suĉi=szopni 

sudoro=izzadás (L. sudor) 

suferi=szenvedni 

sufoki=fullasztani 

suicidio=öngyilkosság (L. suiccidium) 

sukero=cukor 

sulko=barázda (L. sulcus) 

suno=nap 

suplemento=pótlás (L. suplementum) 
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surda=süket 

suspensorio=heretartó (L. suspensorium) 

suturo=varrat (L. sutura) 

sveni=elájul 

ŝanĝi=váltani 

ŝankro=fekély 

ŝarĝi=terhelni 

ŝoko=sokk 

ŝultro=váll 

ŝveli=duzzadni 

ŝviti=izzadni 

 

 

 



D-ro Imre Ferenczy: Esperanta-Hungara Medicina Vortaro 

 

 36 

T 

 

tabako=dohány 

tabeto=hátgerincsorvadás (L. tabes) 

tablojdo=tabletta (L. tabletta) 

taktila=tapintási (L. tactilis) 

talo=bokacsont (L. talus) 

talamo=kamra (L. thalamus) 

talko=talkum 

tampono=vattadugasz 

tarda=késői (L. tardus) 

tarso=lábtő (L. tarsus) 

tarzo=szemhéjváz 

tatui=tetovál 

tegmento=tető (L. tegmentum) 

temperamento=vérmérséklet (L. temperamentum) 

temperaturo=hőmérséklet 

tempio=halánték (L. tempora) 

temporalo=halántékcsont 

tendeno=ín (L. tendo) 

tenio=galandféreg (L. taenia) 

tensio=vérnyomás (L. tensio) 

terapeŭto=gyógyító (L. therapeuta) 

terapio=gyógyászat (L. therapia) 

termometro=hőmérő 
testiko=here (L. testis) 

tetano=merevgörcs (L. tetania) 

tibio=sípcsont (L. tibia) 

tifo=tífusz (L. tiphus) 

tiko=ideges rángatózás (L. tic) 

timi=fél valamitől 
timpano=dobüreg 

timuso=csecsemőmirigy (L. thymus) 

tinkturo=gyógynövénykivonat (L. tinctura) 

tireido=pajzsmirigy (L. thyreoidea) 

titri=titrál 

tizano=gyógyital 

tokso=méreganyag (L. toxin) 

toksino=toxin 

tomografio=rétegfelvétel 

tondi=nyír 

tonsilo=mandula (L. tonsilla) 

torako=mellkas (L. thorax) 

tordi=csavar 

torpida=renyhe (L. torpidus) 

torso=törzs 

traĥeo=légcső (L. trachea) 

trakomo=szemgyulladás (L. trachoma) 

tranĉi=vág 

trankviligaĵo=nyugtató 
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transformi=átalakít 

transfuzio=vérátömlesztés 

transplanti=átültet 

traŭmato=sérülés (L. trauma) 

trejni=edz 

tremi=reszket 

trepano=koponyalékelő 
trigemina=háromosztatú (L. trigeminus) 

trinki=iszik 

trunko=törzs (L. truncus) 

tuberkulo=tüdőgumó (L. tuberculum) 

tuberkulozo=tüdőbaj (L. tuberculosis) 

tubo=cső (L. tuba) 

tubero=dudor (L. tuber) 

tumoro=daganat (L. tumor) 

tuniko=burok (L. tunica) 

turgoro=szövet ellenállás (L. turgor) 

turni=fordít 

tusi=köhög 

tuŝi=érint 
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U 

 

ulcero=fekély (L. ulcus) 

ulno=singcsont (L. ulna) 

umbiliko=köldök (L. umbilicus) 

ungo=köröm (L. unguis) 

ungvento=kenőcs (L. unguentum) 

uretero=húgyvezeték (L. ureter) 

uretro=húgycső (L. urethra) 

urĝa=sürgős 

urino=vizelet (L. urethra) 

utero=méh (L. uterus) 

uvulo=nyelvcsap (L. uvula) 
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V 

 

vademekumo=kézikönyv 

vagi=bolyongani 

vagino=hüvely (L. vagina) 

vakcini=beolt 

vakso=viasz 

vakuo=légüres tér (L. vacuum) 

valvo=szelep (L. valva) 

vando=válaszfal 

vango=orca 

variĉelo=bárányhimlő (L. varicella) 

varii=változtat 

variko=visszértágulás (L. varix) 

variolo=himlő (L. variola) 

varma=meleg 

vazo=edény 

vejno=véna (L. vena) 

velo=vitorla 

veneno=méreg (L. venenum) 

venera=nemi (L. venerealis) 

ventolado=szellőztetés 

ventriklo=kamra (L. ventriculum) 

verto=fejtető (L. vertex) 

vertebro=csigolya (L. vertebra) 

vertigo=szédülés (L. vertigo) 

veruko=szemölcs (L. verruca) 

vestiblo=előcsarnok (L. vestibulum) 

veterinaro=állatorvos 

vetero=időjárás 

veziko=hólyag (L. vesica) 

vibri=rezeg 

vidi=látni 

viro=férfi 

virga=szűz (L. virgulino) 

virulenta=mérgező (L. virulens) 

viruso=vírus (L. virus) 

viscero=belső szerv (L. viscera) 

viskoza=nyúlós 

vitala=eleven 

vitamino=vitamin 

vitiligo=bőr festékhiány (L. vitiligo) 

vitro=üveg (L. vitrum) 

vizaĝo=arc 

vizio=látomás 

voĉo=hang 

vojo=út 

volumeno=térfogat (L. volumen) 

vomi=hány 

vomito=sárgaláz (L. vomitus) 
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vori=zabál 

vosto=farok 

vulvo=szeméremrés (L. vulva) 

vundi=sebez 
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Z 

 

zigomo=járomcsont 

zono=zóna 

zumi=zümmög 


